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Anna Oller (enearregada de la botiga), Iris Catalá (treballadora d'Hortus), Anna Mas (coordinadora d'Hortus) i Meree Sendra (serveis terapeuties)

Per acomarques
de Barcelona i Girona
OFICINAASANTBOIDE
LLOBREGAT:
Belinda Garcia
C/ Mossen Cinto Verdaguer, 86
Tel.: 93 652 57 00
Fax: 93 652 57 01
bgarcia@uniopagesos.org

Per acomarques de
Tarragona i terres de ¡'Ebre
OFICINA A REus:
Santi Vives
Av. Paisos Catalans.25
Tel.: 977 33 32 32
Fax: 977 33 87 87
svives@uniopagesos.org
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Per acomarques de la
Catalunya central
OFICINA A MANRESA:
DavidVivet
C/ Cós, 74 baixos
Tel.; 93 875 22 80
Fax: 93 875 40 51
dvivet@uniopagesos.org

Previsi6 de cursos per a la
tardor del 2011

Terres de ponent
Analisi enologica i tast (1)
Benestar animal (3)
Fructicultura (3)
Ofimatica: Internet. intranet i
navegadors (2)
Operador de carretons (1)
Poda d'arbratge (2)

Comarques centrals i
comarques de Girona
Benestar animal (4)
Manipulador de productes
fitosanitaris; nivell basic (2)
Ofimatiea; Internet, intranet i
navegadors (1)

Comarques de Tarragona i
Terres de l'Ebre
Benestar animal (2)
Regs automatics: instaJ.lació i
manteniment (1)
Ofimatica; Internet. intranet i
navegadors (2)
Analisi enologica i tast (1)

Per acomarques de L1eida
OFICINA A LLEIDA:
Paqui Escoi ILoreto Tarragona
Av. Tortosa, 2. Mercolleida
Te\.; 973 28 82 00
Fax: 973 28 29 58
pescoi@uniopagesos_org
loreto@uniopagesos.org

www.formacio.uniopagesos.org

Entre parentesi el nombre de cursos
que s'impartiran

Contacte amb ,'Area
de Formaci6

EIs productes que elaboren són; mel
melada de tomaquet pieant, melmela
da de taronja, sofregit de ceba. salsa de
romesco, olives arbequines. avellanes
torrades, i oli d'oliva verge extra. Estan
elaborats amb exigencia i qualitar. bus
cant també la diferenciació: "Al nostre
equip hi ha un xef, i una nutricionis
ta i tecnologa d·aliments". explica Mas.

Pel que fa a l'etiquetatge. el disseny
esta molt cuidat. De fet, l'han fet ells
mateixos, als serveis grafics amb que
compta el centre. A l'etiqueta, hi figura
el segell del Consell Catala de la Produc
ció Agraria Ecologica [CCPAE] i la certi
ficaci6 ecologica europea.

VENDA. "Treballem amb circuits curts
de comercialització: maxim un inter
mediari". Així, donen sortida als seus
productes a través de l'agrobotiga ubiea
da al mateix centre de Montblanc, prove
eixen el menjadorecologicde que també
disposa el centre, de la venda a petits co
mer~os. fires i mercats. i mitjan~ant les
cistelles ecologiques de fruita· i verdura
de temporada que des de fa un any i mig
preparen i reparteixen per la zona.

A més. ofereixen altres serveis. com
l'elaboració i el servei d·aperitius. es
morzars.... la possibilitat d'elaborar les
conserves d'un altre productorecologic,
la realitzaci6 de treballs agrícoles i de
manteniment, o lots de Nadal.

Sobre la difusió. Anna Mas explica:
"Tenim una dinamitzadora de co
mer~ local que no només explica el
producte. sinó també la importancia
de comprar producte ecologic, pro
ducte local i producte social, que són
e1s valors que ens donen identitat".
Tot i que puntualitza: "El consumi
dor ha de comprar el nostre produc
te perque és bo, no perque és social,
pero cal tenir en compte que ajuda a
fer una societat millor".

Per últim, Mas explica que la fun
ció del comerciant és important: "Pot
fer molta conscienciació. 1és que els
d'aquest sector ens hem d'ajudar,
perque si hem d'esperar que ho facin
les polítiques, anem 1Iestos".

GIIwww.hortusaprodiscae.org

"el produde s'ha de
comprar perque és bo, no
perque és social, pero cal
tenir en compte que ajuda
a ter una societat millor"

CULnU • Hortus fa. sobretot, producció
d'horta. Tot i que van comenc;:ar a treba
llar les terres a Montblanc. actualment
el camp més importantés el de Constan
ti (Tarragones). A més, tenen terrenys a
la Selva del Camp (Baix Camp) d'on en
treuen també avellanes i olives.

Tot i que moIts deIs treballadors pro
venien de famílies de pages, al principi
van necessitar ajuda: "Varo contractar
un enginyer agronom que ens asses
sorava i unmonitor que sabia agricul
tura ecológica", explica Anna Mas.

Del que no van dubtar gens va ser del
fet que volien produir amb el sistema
ecologie: "Ho veiem ciar: ecologica del
principi al final i així no ens equivo
carem", Els motius són diversos: "Per

filosofia, per guanyar valor afegit, i
perque aquí treballem amb terapia
familiar sistemica. que consisteix a
tenir en compte l'individu i el rol que
té en tot el seu sistema, i vam creure
que l'ecologica era la mateixa filoso
fia: la relació entre un cultiu i l'eco
sistema on es desenvolupa".

També van veure que només amb el
cultiu no garantirien l'objectiu de crear
ocupació i que economieament els cos
taria ser sostenibles: "De seguida vam
veure que havíem de fer conserves".

ELABORACIÓ • Tots els productes prove
nen deIs seus camps, excepte les taron
ges, el sucre i les especies, A l'obrador
que tenen al centre de Montblanc, els
guarden en diferents camares fins que
els necessiten per a les conserves. Lla
vors, els preparen, els couen, els enva
sen i. per último els etiqueten. "Tot ma
nual: així és com creem ocupació".
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MARtA c....... -MONTBIJ\NC (CONCA OE BARBERA)

U
~ssociació Pro-persones amb dis
capacitat psíquica de la Canca de

arbera l~prodiscaJfa 25 anys que
treballa per a la integració social i la
boral de les persones amb disminució
intel-Iectual i les persones amb malaltia
mental. Té el centre a Montblanc i ofe
reix tres grans serveis: els terapeutics.
els labaraIs i els serveis residencials.

El projecte Hortus ~prodiscae, cen
trat en el cuItiu ecologic, I'elaboració de
conserves i la seva venda. neix el 2005
cam una branca dins deIs serveis labo
rals, és a dir, amb I'objectiu que els tre
balladors d'aquest projecte adquireixin
uns coneixements iuns habits de treball
que els permetin, a posteriori, treballar
a I'empresa ordinaria_ De fet, aquesta as
sociació, fa 13 anys que es dedica a la in
serció laboral. Va ser la pionera de les co
marques de Tarragonaen aquest camp, i
de les primeres de Catalunya. Entre d'al
tres feines, també treballa en els mani
pulats de I'automobil. neteja de cotxes,
sabons artesans i arts grafiques.

INIClATlVES

Funci6socia1- Hortus Aprodíscae treballa per a persones amb discapacitat intel·lectual í malatía mental

Persones amb dificultats fixen el seu talent al
territori mitjan~ant el cultiu i la venda directa

EL PROIECTE HORroS • La coordinadora
d'Hortus, ~nnaMas, explica que el pro
jecte va sorgir com a resposta a la des
localització cap a Sud-afriea de la feina
que feien per a una empresa d'automo
bils: "Aquella decisió ens va fer anar
molt malament, per aixo vam deci
dir tirar endavant un projecte pro
pi que ens donés identitat, que esti
gués centrat en el territori, ja que
el que ens havia amena~athavia es
tat la globalització, i sobretot que ga
rantis I'ocupació present i futura deis
treballadors amb discapacitat". I afe
geix: "També vam buscar no caure en
el mateix error: per tant, vam buscar
un projecte de cicle tancat".

L'assemblea de pares de I'Associació
va comprar un terreny a un quilometre
del centre. Així va comen~ar el projec
te Hortus. Actualment. pero. ja comp
ta amb dotze hectarees de terra, amb
un obrador que funciona des del genero
on elaboren les conserves ecologiques.
í amb 22 treballadors. A més, formen
part de I'ADV ecologica Gent del Campo


