la revista de la

novembre 2014 / núm. 1

acord per la producció i
el consum agroecològic

								
EDITORIAL
acords
d’assemblea i 			 temes pendents

Doncs ja tenim aquí el primer número de la revista
de la PACA!
Iniciem una publicació amb el convenciment de la
seva utilitat i ja tenim clar que no patirem per com
omplir-la. Us deixem aquí els objectius que ens
hem proposat:

Cistella tancada: Per justícia, acordem
que tothom podrà demanar producte a la carta
o cistella tancada, intentant tendir, però, cap a la
cistella tancada, ja que és un element regulador.

Transmissió del coneixement. La PACA viu
d’aquest principi. Ja sigui amb receptes, amb
històries o projectes locals, amb coneixements del
medi agrícola i el que l’envolta. Cultura i Cultiu són
paraules germanes i la seva transmissió quasi una
obligació.

Creixement dels col·lectius: es manté
el sostre en 15-20 unitats familiars i, si algun
col·lectiu vol créixer més, ho haurà de consultar a
l’assemblea per valorar-ne la viavilitat.

Teixint Col·lectiu. La PACA és un col·lectiu molt
ampli i un xic disgregat geogràficament, així que
aquesta publicació pretén ser un nexe més d’unió
entre les seves parts. Necessari o no, estem
convençuts que mal no farà!

Propera assemblea: 23 de novembre de
2014 a Can Bofill.

Pàgina web / blog: dues persones han
quedat per reactivar el tema.

No només mirar-nos el melic. El dia a dia de la
PACA fa que les qüestions que ens envolten
quedin sempre en darrer pla. Des de la publicació
volem obrir una petitíssima escletxa al món que
ens envolta, si més no per a ser conscients. A
més, creiem que la mirada exterior sol ajudar molt
al funcionament intern.
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acords d’assemblea i 			

temes pendents PRODUCTE

Assemblea de la PACA
del passat 5 d’octubre

La carabassa

Solidaritat amb els companys d’Esplugues
amenaçats de presó per la seva implicació en la
lluita contra el Pla Caufec: entre d’altres mesures,
es va acordar assumir tot allò relacionat amb
l’alimentació col·lectiva durant els dies del primer
judici 27, 28 i 29 d’octubre.
Producte: es va valorar molt positivament
la gestió que en fem durant l’estiu (cistelles
quinzenals, fruita...). Així mateix, els productors
van alertar de la presència de mosca al préssec,
que el fa malbé en 24h i, com que a l’hora de collirla és molt difícil de detectar, van demanar que les
consumidores informéssim de les incidències per
anar buscant solucions. També sobre el producte,
es va comentar que, en general, el de tardor serà
el mateix que l’any passat, però amb la destacable
i espectacular irrupció dels fruits del bosc: mores
i gerds. Per tancar l’apartat de producte, cal
assenyalar que, si algú demana 2 peces de verdura
qualsevol i no vol que siguin iguals, haurà de
contactar directament amb els productors per
comentar-ho.
Problemes logístics: a Can Bofill ha baixat
el nivell de l’aigua al pou i a Ca n’Oliveró el senglar
ha fet més estralls del que venia sent habitual.
Ambdós productors estan donant voltes a
possibles solucions per aquests contratemps.
Transport: els 8 euros setmanals per col·lectiu
es van calcular fa 6 anys i han quedat obsolets,
així que es recalcularan seguint els mateixos
criteris. També referent al transport, es va acordar
seguir amb el mateix sistema de repartiment de
la despesa, és a dir, que tots els grups de consum
pagarem el mateix amb independència del número
d’unitats familiars i de la distància respecte els
productors.

La carabassa és una verdura dolça, plena de
minerals i vitamines i amb unes propietats
terapèutiques molt interessants. Sembla que es va
començar a conrear a l’Àsia meridional, i que d’allà
va passar al continent americà. Al segle XV els
espanyols la van introduir a Europa.
Actualment existeixen més de 860 varietats
de carabassa com la de rabequet, la de vi o
de pelegrí, la de turbant, la de cabell d’àngel,
l’abellera, la baconera, la carabassa bomba, la
carabassa de cul de morter, entre moltes d’altres.
Actualment a la PACA en tenim de dos tipus: la
carabassa Bon gust , rodona i amb les costelles
força marcades, i la de violí, més petita i en forma
de cacauet.
La carbassa conté un 90% d’aigua, poques
calories, hidrats de carboni i molta fibra. Aporta
moltes vitamines: A, C, E, B1, B2, B3 i B6. És rica
en potassi, calci, magnesi, ferro, cobalt, bor i zinc.
També conté folats, betacarotens –responsables
del seu color taronja— i diversos àcids, com el
linoleic, l’aspàrtic, l’oleic i el palmític, així com
alguns aminoàcids.
Entre els beneficis que aporta aquesta verdura en
podem destacar els següents:
• Anticancerígena.
• Diürètica, depurativa i lleugerament laxant
gràcies a la fibra que conté.
• Forma anticossos i produeix glòbuls vermells i
blancs.
• Millora la visió, els cabells, les ungles, la pell,
les mucoses, els ossos i les dents.
• Útil per tractar problemes cardiovasculars i
degeneratius.
• És bona per a l’aparell digestiu: protegeix
l’estómac de l’acidesa i a la gastritis.
Aquest producte se sembra entre abril i maig i
s’acostuma a collir durant la tardor, així que aviat
ens en trobarem a la cistella!
Font: http://www.etselquemenges.cat/rebost/la-carbassa
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RECEPTES CULINÀRIES

ELS APICULTORS

Bunyols de carabassa

Som en David i en Jaime de L’Hospitalet de
llobregat, aficionats a l’apicultura i cooperadors
de la PACA. Actualment estem portant a terme
la recuperació d’un apiari a Ca n’Oliveró i la
instal·lació d’un apiari a Can Bofill.

Ingredients:

Que ens aporten les abelles?

500 gr. de carabassa, 1 ou, 100 gr. de Farina, 4
cullerades de sucre, canyella, gingebre, sal, oli i
sucre llustre.

Les abelles ens permeten gaudir d’un important
aliment com és la mel que ens aporta un valor
energètic al nostre cos. La mel conté vitamines
B, C i A, D, K (varia segons el tipus de mel); sucres
i altres hidrats de carboni; enzims; aminoàcids;
minerals i altres elements. El tipus de mel vindrà
determinat per la diversitat de floració de l’entorn.
També ens ofereixen altres productes com són el
pròpolis, el pol·len, la gelea reial, la cera i el verí.
Encara que la tasca més important de les abelles
es la seva activitat pol·linitzadora sobre els conreus
i la vegetació espontània, fent possible una riquesa
de la biodiversitat.

Elaboració:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Posa a bullir la carabassa tallada i pelada en
una olla amb una mica de sal.
Un cop cuita, escorre-la i aixafa-la fins obtenir
una massa fina.
Bat un ou i afegeix-lo a la carabassa.
Sala i posa-hi la canyella i el gingebre al gust,
tot seguit amassa-ho fins que quedi ben lligat.
Tot seguit afegeix la farina i segueix amassant,
si veieu que la textura és enganxifosa n’hi
podeu afegir una mica més.
Separa la pasta a cullerades i poseu-la a fregir
en una paella amb oli ben calent fins que
estiguin daurats.
Deixa’ls en paper absorbent per treure’ls
l’excés d’oli.
Moments abans de servir empolsa sucre
llustre o del normal per sobre.

Quina manipulació feu de les abelles?
Manteniment d’arnes netes mitjançant un
seguiment continu, per evitar malalties. Una altra
tasca és l’extracció d’una part de la mel, un cop
baixa el període de floració, deixant una altra part
de mel per l’alimentació de les abelles a l’hivern.
Quines dificultats heu trobat?
Els principals inconvenients que ens hem trobat
han sigut la “polilla” (arna en català) i la Varroa
destructor. La “polilla” actua sobre l’arna dèbil
arribant a fer desaparèixer l’eixam, els seus cucs
es mengen la cera i tot el que en ella es troba.
Per altra banda la varroa és un àcar i paràsit
que s’enganxa al cos de l’abella debilitant-la
i provocant-li malalties. Aquest és el principal
limitant de l’activitat apícola. Encara no hem fet
cap tipus de tractament contra la varroa però sí
que en un futur ens ho plantegem amb productes
ecològics.
Quina és la vostra valoració en el temps que
porteu?
En general positiva, ens queda molt per apendre.
Satisfactori pel suport de la PACA i les relacions
amb altres apicultors i l’AEA (Apicultors Ecològics
Associats).
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NOTA: això és una autoentrevista realitzada pels mateixos que
contesten

15

l’entrevista

LES SABONERES ENS DONEN CARABASSES…

Pastís de carabassa

Com us vau iniciar a l’apicultura?

Ingredients:

Jaime: La meva iniciació a l’apicultura va començar
fa dos anys, quan vaig conèixer Can Bofill i allà el
company David tenia uns ruscos. Em va agradar
molt el fascinant món de les abelles i a partir
d’aquí, hores d’observació, maneig, aprenentatge i
alguna anècdota com sortir corrent per confiar-me.

Carabassa, patates, cebes, sal, pebre, oli d’oliva,
formatge per fondre (parmesà, emmental).

David: Feia temps que participava de la PACA
mitjançant Can Bofill, feia feina a l’horta. Un dia
l’Arnau va parlar de les abelles despertant el meu
interès. Vaig contactar amb dos apicultors; un el
Cristobal que tenia l’apiari a Ca n’Oliveró i l’altre en
Jose (té les arnes a Can Vilagut), que em va ajudar
(i continua fent-ho) a donar el primer impuls a
l’apicultura. Vaig fer un curs d’apicultura ecològica
(que aquest any he repetit amb el Jaime) amb el
mestre Jaume Cambra.
Com s’ha dut a terme aquest projecte?
Es va començar instal·lant unes arnes a Can
Bofill amb eixams d’en Jose, i acompanyant als
apicultors Cristobal (Ca n’Oliveró) i Jose (Can
Vilagut) en els seus manejos de les arnes. El
Cristobal va morir l’any passat i vam proposar
amb el Pere de fer-nos càrrec de l’apiari de Ca
n’Oliveró. Tot seguit comencem amb tasques de
preparació del terreny i condicionament d’arnes ja
que estava mig abandonat degut a l’estat de salut
d’en Cristobal. L’aportació del fons de la Candelera
d’aquest any va servir per donar una altre impuls i
confiança al projecte.

Elaboració:
1.

Pela les patates, les cebes i la carabassa i tallales a llesques primes.
Agafa una safata de forn i tira-hi un raig d’oli, a
continuació omple’n el fons amb vàries capes
de patata, tot seguit salpebra-ho.
Repeteix el mateix procediment amb la ceba
i per últim amb la carabassa, obtenint-ne,
doncs, tres capes (pots combinar -les com
més t’agradi)
Mulla-ho amb unes gotetes d’aigua, i afegeix
un raig d’oli.
Finalment introdueix la safata al forn
preescalfat a 180 º i deixa’l fins que les
verdures estiguin cuites, aproximadament una
mitja hora.
Treu la safata del forn, afegeix el formatge
ratllat i gratina-ho a 250º.

2.

3.

4.
5.

6.

Altres petites idees per
cuinar la carabassa:
•
•
•
•
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Afegeix-la a l’amanida!
Cuina-la a la planxa!
Incorpora-la al sofregit!
Menja-la com patates fregides per fer el
vermut....i Ep, no t’oblidis d’aprofitar les
seves saboroses i nutritives llavors!
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economia / política /

Ni muts ni a la gàbia

Què és la PACA?

La PACA és una iniciativa que explora noves
formes de relació entre productors i consumidors
en l’àmbit agroecològic, és a dir, que va més enllà
del repartiment de cistelles a domicili perquè no
és només un tracte comercial, sinó que és una
entesa per preservar una activitat agrària ecològica
que garanteix una sobirania alimentària molt
conscient i sostenible en el temps.
Pel que fa a la producció, disposem de tres nivells
clarament diferenciats: els productors interns
(dues masies i una cervesera), els productors
externs (d’oli, de taronges, de pomes...), i el cas
intermedi d’un camp de fruiters (extern, però
parcialment assumit per la PACA). Actualment, hi
ha altres projectes de producció interna en fase
embrionària més o menys avançada (de sabons,
de mel...). Referent als diversos nivells exposats,
sempre s’ha considerat que convé potenciar la
producció interna per esquivar la dependència de
l’exterior tant com sigui possible.
Pel vessant del consum, avui dia, la PACA alimenta
un centenar d’unitats familiars agrupades en una
desena de grups de consum que autoregulen el
seu funcionament intern i es relacionen (a nivell
funcional) amb els productors de forma conjunta
(sumen les comandes, controlen els pagaments
i els cobraments, porten la relació del producte
demanat i no subministrat...). Amb aquest
funcionament, les feines i les responsabilitats
queden descentralitzades i cada col·lectiu gaudeix
de l’autonomia necessària per organitzar-se com
millor li vagi. El sostre de consum de la PACA està
determinat, en tot moment, per la disponibilitat
de producte, és a dir, per les possibilitats de
producció.
El producte de la PACA és ecològic, de
proximitat, de temporada i basat en la qualitat.
Els consumidors tenen la possibilitat de participar
en la presa de decisió sobre què es plantarà i els
preus s’estipulen de forma col·lectiva en base a
criteris lògics i independents de les dinàmiques
del mercat capitalista. La cistella tancada és un
element fonamental per a la correcta gestió del
producte ja que aporta una flexibilitat que permet
garantir el subministrament i, alhora, ajustar el
consum al moment més òptim de cada producte.
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L’oposició al Caufec:
quan defensar el
territori es pot
convertir en delicte
El 1991, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (amb majoria
del PSC) va iniciar l’aprovació del pla Caufec, que implicava la
urbanització de quasi 40 hectàrees ubicades entre el barri de
Finestrelles –a la falda de Collserola– i Can Vidalet. Després
de les irregularitats denunciades per la Direcció General
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el projecte va
experimentar diverses modificacions fins que, la primavera
de l’any 2005, la constructora Sacresa, propietat de la família
Sanahuja, va iniciar els treballs de construcció del polèmic pla,
aleshores rebatejat amb el nom de Porta Barcelona.
La nova versió del pla planejava 600 habitatges d’alt standing,
dos gratacels de 105 metres d’alçada amb el seu parc
empresarial, un hotel de quatre estrelles i el centre comercial
més gran del vessant nord de Barcelona. També s’hi afegien
dos equipaments de gestió privada i 120 pisos declarats de
protecció per l’Ajuntament.
Oposició des del primer moment
L’oposició veïnal al pla es va fer sentir des de l’inici mitjançant
la interposició d’una sèrie de recursos per la via administrativa
i judicial, però no va ser fins l’any 2007 que es van iniciar un
seguit d’accions de protesta que incloïen manifestacions,
caminades per Collserola, xerrades, encadenaments d’activistes
a bidons de ciment i excavadores o el desplegament d’una
pancarta gegant a una de les torres Simbol, acompanyat de
l’estada –durant tres dies– de diverses activistes penjades
de la façana d’aquest conegut edifici d’Esplugues. D’aquesta
manera, es va començar a bastir una campanya de rebuig al
pla molt forta, amb la desobediència civil no violenta com a
protagonista. La reacció de la constructora i les administracions
va ser interposar un reguitzell de denúncies, detencions, multes
i fins i tot l’empresonament d’un activista durant deu dies per
desobediència a les penes multa.
D’aquí una setmana, sis activistes de la campanya No al
Pla Caufec s’asseuran al banc dels acusats, a la Ciutat de
la Justícia, pels fets ocorreguts durant la multitudinària
manifestació de l’octubre de 2007, quan més de mil persones
van entrar al recinte de les obres. De les sis activistes, cinc
s’hauran de sotmetre a un segon judici, on es jutjaran els
fets ocorreguts arran de l’entrada massiva de veïnes a un
ple de l’Ajuntament el març de 2009. En total, els activistes
afronten una demanda fiscal de 27 anys de presó i 600 dies
de pena multa o l’equivalent de 9.940 euros, a banda d’una
indemnització de 5.670 euros per a la companyia.
La possible duplicitat de condemnes es materialitza en un risc
molt alt d’entrar a presó. Mentrestant, les entitats financeres
que hi ha darrere Sacresa ja han reiniciat el projecte urbanístic
–tal com va anunciar, el maig d’enguany, Pilar Díaz, alcaldessa
d’Esplugues–, després d’una aturada de les obres que ha
durat anys, en part per la pressió social i també pel concurs de
creditors que ha patit Sacresa a conseqüència de la crisi dins el
sector de la construcció.
RAMON SAMBLAS
https://directa.cat/loposicio-al-caufec-quan-defensar-territori-espot-convertir-en-delicte
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ressenya

cultura / opinió

La plaga

Sinopsi: El Raül, un pagès que intenta fer
producció ecològica, contracta al Iurie perquè
l’ajudi en les feines del camp. El Iurie és un
lluitador moldau de lluita lliure, però per guanyarse la vida ha de treballar en el que li surt. Poc
a poc, les històries d’aquests dos homes van
entrellaçant-se amb les de tres dones solitàries:
la Maria, una anciana que ha de deixar la casa
pairal on sempre ha viscut per anar-se’n a viure
a una residència de gent gran; la Rose, una
infermera filipina que acaba d’arribar al país; i la
Maribel, una prostituta que cada cop té menys
clients. Els destins de tots aquests personatges
s’entreteixeixen a mesura que l’estiu avança.
La Plaga és una pel·lícula d’històries creuades, que
ofereix un sorprenent retrat de la vida a la perifèria
de Barcelona. Els protagonistes no són actors,
sinó que s’interpreten a sí mateixos, després d’un
treball conjunt amb la directora de més de quatre
anys. Aquest llarg procés li ha servit a Ballús per
mostrar la incertesa i l’esperit de rebel·lia que
caracteritza l’Espanya de la crisi.

Un dels conceptes clau per entendre la PACA és el
de la corresponsabilitat. La forma més immediata
en què es manifesta la corresponsabilitat és en
les aportacions que es fan “a fons perdut” (10
euros inicials + 2 euros mensuals), però la seva
naturalesa supera els límits purament econòmics
ja que, a la PACA, suposa implicació en el
funcionament quotidià i en la cerca de millores
estructurals en el projecte.
Les decisions es prenen en assemblees que se
celebren cada 4 o 6 setmanes i que ens serveixen,
a més de per articular-nos democràticament, per
gaudir d’espais de convivència que ens permeten
compartir experiències i reforçar vincles.
El que fa especial la PACA no és la qualitat
dels productes (que és molt bona), sinó el
seu funcionament intern, que s’allunya de
la intermediació per esdevenir un projecte
que integra tots els processos econòmics
(producció, distribució, consum, finançament,
presa de decisions...), i que genera mecanismes
d’autoregulació que en reforcen l’autonomia i
demostren que un model econòmic diferent és
possible. Es tracta d’un model molt més proper,
respectuós amb el medi i socialment just.

Repartiment: Raül Molist, Maria Ros, Rosemarie
Abella, Iurie Timbur, Maribel Martí Direcció: Neus
Ballús Guió: Neus Ballús, amb la col·laboració de
Pau Subirós

Font: http://www.laplaga.cat/
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eines / tècniques

què ha passat al camp?

L’hivernacle

A Ca n’Oliveró vam pensar, ara ja fa 3 anys, de
produir sota plàstic, amb hivernacles, per tal de
poder avançar i allargar alguns dels cultius que, a
l’aire lliure, no podem fer.
Després d’aquest temps, l’experiència ha estat
molt positiva. El nostre treball dins l’hivernacle
no és el de forçar el cultiu sinó el de suavitzar el
clima exterior i poder tenir una producció més
primerenca a l’estiu i allargar algun cultiu a la
tardor, per a protegir-lo del fred quan anem cap a
l’hivern.
Durant els mesos de més fred, amb glaçades a
l’exterior, hi tenim plantats enciams, bledes, fonoll,
col-i-raves, que així queden més protegits.
La manera de treballar a l’hivernacle és igual que
la de fora, però els rendiments són més elevats
perquè, en estar protegit del vent, de la pluja forta,
del fred, sempre hi ha producció. Pel que fa a les
malalties, al no ploure, hi ha menys problemes
de fongs i això comporta menys feina per aquest
motiu.

El camp, després de les abundants pluges
d’aquest estiu i començament de tardor, està
carregat d’aigua. A més, les altes temperatures
d’aquests últims dies han fet que els conreus
anessin més de pressa del que toca i estan molt
actius.
L’octubre és un mes de canvis; al camp, els cultius
d’estiu estan deixant de produir però ja comencen
a treure el nas totes les verdures de la tardor i de
l’hivern, col-i-flor, bròquil, escarola, porros, col.
Així mateix, les faves, els pèsols, els calçots i les
carxofes estan creixent molt bé i permetran una
bona collita més endavant.
Els arbres comencen a perdre les seves fulles i és
l’època en què es poden esporgar.
En resum, el camp està força bé però caldria una
mica de fred i deixar enrere les temperatures
d’estiu.

En quant a la qualitat del producte, el que estem
veient en el temps que portem de producció, és
que la qualitat és molt bona, si es té un òptim
maneig del cultiu i de les temperatures.
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