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1. Per on començo?

/

ara cultivar hortalizas y cuidar de la salud
ontse Catal n, Javier Urruela. Barcelona : Saga, ©2009.



/

arc st e Casaboch. Badalona : Ara Llibres, 2013.



/ ose

all s, Bigas Luna.

Barcelona : Ediciones del Serbal, 2007.
 Hort domèstic: 2011-2012. Apunts de jardineria: Fes de casa teva un jardí / Textos: Mireia
Rubio, Mireia Fernández i Teresa Garcerán. Il·lustracions: Mireia Rubio, Mireia Fernández i
scola d’Art Floral. Ajuntament de Barcelona,
 El Huerto en 1m2 / Mel Bartholomew. Barcelona : Blume, ©2014


/ Andi M. Clevely. Barcelona : Blume, 2001.


/ Marie-Luise Kreuter.

adrid

arcelona

ico

undi-

Prensa, 2005.
 La Meva pr
SAU, 2010.

/ ose

all s, scar ul e. Barcelona : La Galera,

 Huerto / Philippe Asseray. arcelona Larousse
Cont
t cnicas b sicas
acti idades
lantas ciles
alabras cla e umari Fit es de
lantes
erminologia nde al ab tic
 Manual de horticultura / D G Hessayon. Barcelona : Blume, 1988.

escolares / Mariano Bueno. Estella (Navarra) : La Fertilidad de la Tierra, 2011.
 Tu huert

/ Mariano Bueno. arcelona C

ula

 Guia per al desenvolupament de projectes d'horts socials ecològics / Anna s astre
orat , uillem endero Acin, arcelona Catalunya Pro ncia er ei d'Acci ocial
Barcelona : Diputació de Barcelona, 2017. Col·lecció Eines. Sèrie Benestar i ciutadania ; 5

MÉS INFORMACIÓ AL CATÀLEG BCNexplor@: Horticultura
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2. Llavors/Fes planter
 Sembrar abonos verdes : por una huerta sana y productiva / Pascal Aspe, Jean-Jacques
Raynal. Artaza (Navarra) : La Fertilidad de la Tierra Ediciones, ©2016.


/ Mariano
Bueno, uan Carlos arc a. Barcelona : Integral, 2013.



/ Pierre Cuisance, en

ossard. Paris

ailli re

1984.
 Starting from seed : the natural gardener's guide to propagating plants / Karan Davis
Cutler, Brooklyn Botanic Garden. New York : Brooklyn Botanic Garden, ©1998.
 Semillas / Andrew Mikolajski, Deirdre Rooney. Barcelona : Blume, 2007.
 El placer de obtener tus semillas : de hortalizas, flores, árboles y arbustos /
Goust, os o . Estella (Navarra) : La Fertilidad de la Tierra, ©2010.


r me

/ rigitte
La ouge

ean. Artaza : La Fertilidad de la Tierra, 2016.



/ Aldo Colombo. Barcelona : De Vecchi,
©2009.

MÉS INFORMACIÓ AL CATÀLEG BCNexplor@: Llavors ;
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3. Plantem a terra


/ Quico Barranco.
arcelona

c ano

.


/ Patricia Beucher. Barcelona : Larousse,
©2012.
 The Vegetable gardener's guide to permaculture : creating an edible ecosystem /
Christopher Shein, Julie Thompson. Portland, Or. ; London : Timber, 2013.
 L'Hort del segon origen : l'horticultura del futur amb arrels al passat / Jordi Puig i Roca.
Barcelona : Barcino s luga de Francol
useu ida ural
 Le pot
Ulmer, 2008.

-jardiniers / Michel Lis, Claude Bureaux. Paris :

 El horticultor autosuficiente / John Seymour. Barcelona : Blume, 2001.
 Teaming with nutrients : the organic gardener's guide to optimizing plant nutrition / Jeff
Lowenfels. Portland, Or. : Timber Press, 2013.
 Sustratos / il ia ur s.

adrid

diciones Agrot cnicas

 Essential soil science : a clear and concise introduction to soil science / Mark R
Ashman, Geeta Puri. Oxford : Blackwell Science, ©2002.


El Subsuelo : una historia natural de la vida subterránea / David W Wolfe (David Walter ;
prólogo de Mónica Fernández-Aceytuno ; traducción del inglés por Javier Calvo. Edición
revisada y actualitzada. Barcelona (España): Seix Barral, octubre de 2019. Los tres
mundos. Ensayo.



/ Masanobu Fukuoka
1913-2008. Murcia : Cauac Editorial Nativa : Marina Alta : Cooperativa Bosque Madre :
Murcia : ed de Permacultura del ureste b rico

MÉS INFORMACIÓ AL CATÀLEG BCNexplor@: Substrats (Conreu) ; Plantes -- Nutrició
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4. Compostatge
 Sembrar abonos verdes : por una huerta sana y productiva / Pascal Aspe, Jean-Jacques
Raynal. Artaza (Navarra) : La Fertilidad de la Tierra Ediciones, ©2016.


T
w
w
’
mate change and
reduce world hunger / Ute Scheub, Haiko Pieplow, Hans-Peter Schmidt, & Kathleen
Draper ; foreword by Tim Flannery. Vancouver : Greystone Books, [2016].


/ Mariano Bueno. Artaza (Navarra) : La Fertilidad de la Tierra, 2015.
 Compost y abonos naturales / Andrea Costa. Madrid : Susaeta, [2009].
 Le compostage : toutes les techniques et les outils dont vous avez besion pour partir du
bon pied / Eric Ebeling. Canadà ro uet
 Le Compost au jardin / Krafft von Heynitz. Mens : Terre Vivante, 2002.
 Compost et pillage au jardin : recycler, fertiliser / enis P

in. Mens : Terre Vivante, 2003.

 Guia de compostatge. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 2001.
 All about compost : recycling household and garden waste / Pauline Pears, Charlotte
Green. [S.l.] : Search Press Limited, 1999.
 Easy compost : the secret to great soil and spectacular plants / Beth Hanson, Brooklyn
Botanic Garden. New York : Brooklyn Botanic Garden, ©1997.


/ Andr s ros, Alonso om ngue

i ancos.

Madrid : Mundi-Prensa, 1976.


/ Peter J Stoffella, Brian A Kahn.
Madrid : Mundi-Prensa, 2005.



/ Entitat Metropolitana del Medi Ambient. Barcelona :
Entitat Metropolitana de Medi Ambient, DL 2005. Accés en línia:

 Treballar el sòl : un art per descobrir / Àngela D. Bosch i Serra, Pere Porta i Montserrat,
Jaume Torres i Fabregat. Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida, 2009.
MÉS INFORMACIÓ AL CATÀLEG BCNexplor@: Compostatge ; Adobs orgànics
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5. C

’

/ ’

’

 Huerto / Philippe Asseray. arcelona Larousse
Cont
t cnicas b sicas
acti idades
lantas ciles
alabras cla e umari Fit es de
lantes
erminologia nde al ab tic


/ Mariano Bueno, es s Arnau. Barcelona : RBA :
Integral, 2003.

 El Calendari
Ochoa. Barcelona : De Vecchi, cop 2006.

/ Anna Furlani Pedoja, Magali Martija-

 C
huerto teniendo en cuenta las fases de la luna] / Fausta Mainardi Fazio. Barcelona : De
Vecchi, 2004.
 Lunario 2020 : calendario lunar para el huerto y el jardín ecológicos y para tu salud
/ Michel Gros, Artus Porta Manresa. Castellvell (Tarragona) : Artús Porta Manresa, 2019.
 Influencia de la luna en agricultura y otros temas d
gentes de la ciudad / ose
a Angl s Farrerons. Madrid : Mundi-Prensa, 2010. 6a edició
revisada.
 C
Madrid : Susaeta, [2016]

/ Isabel Ortiz, Jose Luis San Miguel.

 El huerto ecológico del convento : para los doce meses del año / Christa Weinrich OSB ;
traducción: Eva Nieto, Equipo Susaeta. Madrid : Susaeta Ediciones, 2009.

MÉS INFORMACIÓ AL CATÀLEG BCNexplor@: Horticultura -- Calendaris ; Lluna – Influència
’
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6. ’
 Jardiner durablement : les solutions bio qui marchent vraiment / Jean-Michel Groult. Paris
: Ulmer, 2007.
 Je désherbe sans produits chimiques! / Denis Pépin. Mens : Terre vivante, DL 2015.

Zoppolo, Stella Faroppa, Beatriz Bellenda,

/ Roberto
argarita arc a. Montevideo : Inia, 2008.


/ Mariano Bueno. Barcelona : RBA Integral, ©2003.


/ a ier Fl re

errano. Madrid : Mundi-

Prensa, 2009.


/ Marie-Luise Kreuter.

adrid

arcelona

ico

undi-

Prensa, 2005.


C
: para tratar sin química los frutales y otros árboles
/ ric Petiot. Estella : La Fertilidad de la Tierra, 2010.


/ Xavier Fontanet i Roig, Andreu Vila Pascual. Estella, (Navarra) : La
Fertilidad de la Tierra, DL 2014.
 Plantas para curar plantas :
/
Bernard Bertrand, Jean Paul Collaert, Eric Petiot. Estella (Navarra) : La Fertilidad de la
Tierra, 2014.
 Conocer y reconocer : las plagas de cultivos protegidos y sus enemigos naturales / M
Malais, W J Ravensberg. Paises Bajos : Koppert Biological Systems ; Doetinchem : Reed
Business Information, [2006].
 Enciclopedia de las plagas y enfermedades de las plantas / Pippa Greenwood, Andrew
Halstead, Royal Horticultural Society (Gran Bretanya). Barcelona : Blume, 2002.
 Biopesticidas de origen vegetal / Catherine Regnault-Roger, B J R Philogene, Charles
Vincent. Madrid : Mundi-Prensa, 2004.
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/ Santiago Soria Carreras, Santiago Soria Ruiz-Ogarrio. [Madrid] :
Paraninfo, 2012.


C
constelaciones y las potencias / Maria Thun, Ingrid Suanzes. Madrid
: Editorial Rudolf Steiner SA, 2016.

 Sembrar, plantar y recolectar en armonía con el cosmos / Maria Thun ; textos recopilados
para el horticultor aficionado, con la colaboración de Angelika Throll-Keller. Madrid : Rudolf
Steiner, cop. 2009.
 SOS del jardinero / Claude Bureaux. Barcelona : De Vecchi, ©2006.

MÉS INFORMACIÓ AL CATÀLEG BCNexplor@:

-- C
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7. La biodiversitat: estratègia per a un hort sa


C
/ Albert
Punsola, Octavi Borruel, Barcelona. A untament rea d' cologia rbana arcelona
A untament de arcelona rea d' cologia rbana
Accés en línia al BCNROC:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101466

 Biodiversitat / er ei de ocumentaci d' ducaci Ambiental arcelona , rea d' àbitat
rbà. A untament de arcelona àbitat rbà
-09. Accés en línia al BCNROC:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/91388


/ Marie-Luise Kreuter.

adrid

arcelona

ico

undi-

Prensa, 2005.


/ illes Carcass s.
Paris Les ditions lmer



/ Floriano
Mazzini, Giorgio Nicoli. Bologna : Centrale Ortofruticola alla Produzione Casena con la
collaborazione dell'Assessorato regionale Agricultura e Alimentazione, [19--]



/ Luis
Zaporta,



art ne -

ctor Paiam. Teruel : EcoHabitar, DL 2016.

El Subsuelo : una historia natural de la vida subterránea / David W. Wolfe ; prólogo de
Mónica Fernández-Aceytuno ; traducción del inglés por Javier Calvo. Edición revisada y
actualitzada. Barcelona (España): Seix Barral, octubre de 2019.

 Pollinator conservation handbook / Matthew Shepherd, Edward Shearman Ross, Xerces
Society, Bee Works (Organization). Portland, Or. : Xerces Society in association with Bee
Works, ©2003.


/ Assum ci
Benaset,

art

oret

adal Puigde àbregas. Barcelona : Omega, 2006.

 The wildlife gardener : creating a haven for birds, bees and butterflies / Kate
Bradbury, Julie Watson. London : Kyle Books, 2013.


/ Jen
Green. Madrid : Tikal, [2011].
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/ os Luis rtega ada. Madrid : MundiPrensa, 1987.



/ Coloma, Amar, Districte 9. Sant Andreu. Barcelona. Districte 9.
Sant Andreu, 2020. Accés en línia al BCNROC:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/119497

 Enemics naturals de plagues en diferents cultius a Catalunya / nstituci Catalana d' studis
Agraris. Barcelona : ICEA, 2000.


/ Albert uh

idal.

Figueres : Brau, 2007.
 C
Bernadat, Sylvie Hampikian, rigitte La ougeFertilidad de la Tierra, DL 2014.

/ Nathalie Davidean, Pascual Ayet. Estella (Navarra) : La


/ Renate
Hudak. L'Hospitalet : Hispano Europea, 2009.


ues: 2011-2012 / Rubio Coll, Mireia, Fern nde erricabras
Mireia, Escola d'Art Floral de Catalunya, rea de edi Ambient. Ajuntament de Barcelona,
2012. Accés en línia al BCNROC:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/91303

MÉS INFORMACIÓ AL CATÀLEG BCNexplor@: Biodiversitat ;
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8. Revistes per consultar en sala
 Les Quatre saisons du jardin bio.
Revista bimestral en francès sobre jardineria biològica i ecologia. Accés als sumaris des del 2000
ins l’actualitat https://boutique.terrevivante.org/959-anciens-numeros.htm
Accés a la pàgina web: https://boutique.terrevivante.org/459-magazine-les-quatre-saisons.htm
 Lien Horticole
Revista mensual en francès sobre horticultura i paisatgisme. Accés als sumaris del 2004 a
l’actualitat: http://www.lienhorticole.fr/epaper/4.1.2/kiosk
 Phytoma
Revista mensual en castellà sobre sanitat vegetal. Accés als números des del
www.phytomadigital.com

a l’actualitat

 Au fil des saisons
Revista trimestral en francès que des de fa 20 anys es publica a Bèlgica per la Féderation Wallonne
orticole àsicament s una agenda d’acti itats i d'esde eniments inculats a la jardineria i a
l’horticultura d'arreu d' uro a Accés a la web: http://www.fwhnet.be/

T
/ Col legi icial d' nginyers
cnics Agr coles i P rits Agr coles de Catalunya Barcelona : Col·legi Oficial d' nginyers cnics
Agr coles i P rits Agr coles de Catalunya
Normativa, legislaci i bibliografia consultades. Avantatges i inconvenients dels productes utilitzats
com a encoixinats. Característiques dels encoixinats.
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9. Noves incorporacions del 2021 al fons bibliogràfic de la
Biblioteca
 Guía práctica de productos fitosanitarios 2019 / Juan I. Yagüe González. Madrid : MundiPrensa, [2018].
Matèries: Herbicides -- Manuals, guies, etc. ; Plaguicides -- Manuals, guies, etc.
Aquesta guia recull tots els formulats i productes comercials existents al mercat espanyol
fitosanitari, classificats de diferents maneres: pels disponibles per a cada cultiu i aplicació, per
característiques, per la seva composició en una determinada substància activa, etc.
 Tu huerto de interior / Elizabeth Millard ; [traducción: Jaume Muñoz Cunill]. Barcelona :
Libros Cúpula, 2015.
Matèries: Conreus hortícoles ; Horticultura ornamental ; Jardineria d'interior
L'horticultura sempre serà una activitat majoritàriament d'exterior, però si tries les plantes
correctes i aconsegueixes crear un entorn acollidor, pots fer créixer gairebé qualsevol producte
també a l'interior de casa teva. Les plantes aromàtiques, els brots i els germinats són algunes de les
més senzilles de sembrar i permeten, per molt pocs diners, consumir vegetals de collita pròpia en
tan sols una o dues setmanes des del dia de la plantació.
 Compost y control biológico de las enfermedades de las plantas / coordinador: Mª Isabel
Trillas-Gay ; autores: Mª Isabel Trillas-Gay ... [et al.]. Madrid : Mundi-Prensa, 2014.
Matèries: esidus orgànics Adobs -- Aspectes ambientals ; Plantes conreades -- Control biològic ;
Plagues agr coles -- Agents de control biològic
Aquesta obra recull els estudis més significatius a nivell nacional i internacional sobre la
supressivitat natural dels composts, entesa com la reducció de la incidència d'algunes de les
malalties més importants de les plantes. Hi ha un paral·lelisme entre la supressivitat natural dels
sòls i la supressivitat de determinats productes derivats del procés de compostatge de residus. El
llibre realitza una profunda anàlisi d'aquesta temàtica on les propietats físiques i la composició
química dels composts són els responsables dels tipus de microorganismes que s'establiran en els
composts i al seu torn incidiran sobre la salut de les arrels i l'estat nutritiu de les fulles de les
plantes.

 Gardening with biochar: supercharge your soil with bioactivated charcoal/ Jeff Cox. North
Adams, MA: Storey Publishing, [2019].
Matèries: Jardineria biològica ; Sòls ; Compostos orgànics
12
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El biochar carb egetal de usta o altres ti us de biomassa s’està con ertint en el m tode re erit
pels jardiners orgànics, tant per les seves excel·lents habilitats per enriquir el sòl, com per a la seva
capacitat de capturar carboni al sòl, per millorar el creixement de les plantes i per a la salut del
planeta. Aquesta és la primera guia completa per entendre-la, elaborar-la i utilitzar-la amb eficàcia
al ard de casa n a uest manual d’acc s a tots els blics s’e lica u s el biochar i
proporciona instruccions detallades sobre com es pot fer a casa, juntament amb pautes
específiques per utilitzar-lo er enri uir el sòl i re enir l’erosi

 Cultiva tu huerto en macetas : 30 proyectos infalibles para pequeños jardines, balcones y
terrazas / Philippe Asseray ; dirección editorial: Jordi Induráin Pons ; edición: Carlos Dotres
Pelaz ; traducción: Ana Peris Moreno ; revisión y adaptación: Josep M. Vallès Casanova.
Barcelona : Larousse, 2019.
Matèries: Horticultura -- Obres de divulgació ; Agricultura biològica ; Jardineria al balcó --Manuals,
guies, etc.
Projectes i consells recollits en aquest llibre que permeten descobrir les plantes hortícoles que
millor poden créixer i quines són les varietats més adaptades a el cultiu en test o jardinera,
presentant-les classificades segons l'estació de recol·lecció apropiada, així com amb informació
sobre el moment òptim per plantar-les o sembrar-les.

 Asociar cultivos en el huerto ecológico : ejemplos de asociaciones y diseños de cultivos /
texto, Claude Aubert ; traducción Pascual Ayet Arta a a arra La Fertilidad de la ierra
mar o
Col lecci
u as ara la ertilidad de la tierra
Matèries: Associacions vegetals ; Agricultura biològica ; Horticultura -- Composició
Associar diferents cultius funciona: menys plagues i malalties i més collita. Per aconseguir-ho,
l'autor proposa una selecció d'associacions comprovades amb èxit, elegides a partir de la seva
pràctica i d'investigacions realitzades en el món sencer. Una guia per combinar hortalisses entre un
llistat de 30 (amb les seves característiques, la seva família botànica, període de plantació o
sembra, profunditat d'arrelament, etc.) indicant les associacions que els són favorables i les
desfavorables. També descriu 5 models d'horts associats, des del mini hort de 10 m2 a horts de 200
m2 o més, amb plans de suport i indicant fins i tot les rotacions més adequades al llarg de l'any.

 Tornar a pagès : manual pràctic d'horticultura / Nil Barceló ; il·lustracions de Judit Roma.
La Bisbal d'Empordà : Edicions Sidillà, febrer 2020.
Matèries: Agricultura biològica ; Horticultura Manuals, guies, etc.

13

Biblioteca de Parcs i Jardins
Departament de Mans al Verd
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana

2021

Parc del Laberint d'Horta - C/ Germans Desvalls, s/n
Telèfon: 93 256 56 20
E-mail: biblioteca_parcs@bcn.cat

anual ràctic er saber uan i com s’han de sembrar o lantar les hortalisses com s’ha igilar el
creixement de les plantes, dels cereals, de les herbes remeieres i dels arbres fruiters, com
reconèixer el tipus de sòl on voleu construir el vostre hort o com es fa una bassa per aprofitar
l’aigua de la lu a i assegurar el rec ue cal l llibre e lica com conser ar els roductes de l’hort
per anar-los consumint al llarg de l’any i com eliminar ecològicament les lagues ue oden a ectar
als conreus Finalment dona istes dels animals ue oden contribuir a l’ it d’una etita
explotació per produir millor.

 El Jardín de las microverduras : guía para el cultivo en interior de verduras propias de
gourmets / Mark Mathew Braunstein ; traducción: Juan Carlos Ruiz. Rubí, Barcelona,
España : Ediciones Obelisco, febrero de 2019.
Matèries: Agricultura biològica -- Conreu ; Conreus hortícoles ; Conreu en contenidors ; Cuina
Les microverdures -les tendres i joves plàntules de les herbes, hortalisses, llegums, llavors i gransestan plenes de sabor i contenen entre quatre i sis vegades més vitamines i fitoquímics en les fulles.
L'autor explica d'informació detallada i útil tot el necessari per saber cultivar-les a casa, de forma
econòmica i fàcil. En el llibre també s'exploren tots els aspectes d'aquesta forma única de conreu, i
inclou una guia amb prop de cinquanta espècies de microverduras que ofereix el perfil de
cadascuna d'acord amb el seu sabor, necessitats especials de maneig i molt més.

 Calendario natural : la agenda de los ecosistemas / Juan Enrique Gómez, Merche S. Calle.
Polonia : Editor independent, 2019.
Matèries: Biodiversitat – Identificació -- Mediterrània, Regió ; Ecosistemes -- Mediterrània, Regió
Un calendari amb fotografies sobre la biodiversitat de l'entorn mediterrani (fauna, flora i paisatges),
on es realitza un recorregut detallat de tot un any en el medi natural. Una manera d'aproximar-i
conèixer el que passa a la natura, mes a mes. En prats, boscos i aiguamolls, en camps i serres, les
espècies animals i vegetals evolucionen d'acord amb una estricta agenda que ve marcada per les
estacions i els condicionants ambientals.

 Arrelats a la terra : propostes per a una agricultura regenerativa / Francesc Font Rovira ;
pròlegs de Sílvia Abril i Mònica Usart. Manresa : Tigre de Paper, setembre 2020.
Matèries: Agricultura sostenible ; Agricultura biològica
Ens trobem immersos en una crisi sanitària sense precedents i a les portes d'una crisi social,
ambiental i econòmica que d'aquí a pocs anys afectarà tot el planeta. En aquest llibre trobareu les
claus per comprendre, practicar i consumir l'agricultura regenerativa i entendre per què, malgrat
els beneficis, aquest no és encara un moviment majoritari entre el sector primari.
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 L'Hort biològic : com construir i gaudir d'un ecosistema ple de vida / Jesús Vegas Capilla,
Miquel Macias i Arau. Figueres : Brau, novembre 2020.
Matèries: Agricultura biològica -- Manuals, guies, etc. ; Horticultura -- Manuals, guies, etc.
El volum exposa amb detall i precisió totes les tasques necessàries per a la producció d'hortalisses i
fruites i ens proposa l'observació de l'hort setmana a setmana, convidant-nos a percebre'l com a
ecosistema d'organismes vius. El llibre ens anima a cultivar el nostre propi hort biològic, ens explica
com fer-ho i com podem gaudir amb aquesta tasca.

 El Jardinero horticultor : manual para cultivar con éxito pequeñas huertas biointensivas /
Jena-Martin Fortier ; prólogo: Laure Waridel ; ilustraciones: Marie Bilodeau ; traducción:
Sidney Flament Ortún, Bruno Macías. Barcelona : Atalanta, 2020.
Materias: Agricultura biològica ; Permacultura ; Horticultura
Basat en mètodes de producció de baixa tecnologia amb un alt rendiment, el llibre està ple
d'informació sobre com crear una microgranja dissenyant sistemes de cultiu biointensius de baix
cost; com cultivar sense tractor i minimitzar les despeses de combustibles fòssils; la maquinària i les
tècniques de cultiu idònies; com cultivar sistemàticament diverses hortalisses, atenent la gestió de
les males herbes i les plagues, el rendiment dels cultius, les temporades de collita i els mètodes per
calcular els preus. Una guia pràctica, completa i actualitzada d’agricultura a petita escala, que
demostra que viure del cultiu d’aliments, sense fer una gran inversió ni tenir un terreny extens, és
més accessible del que sembla. Aquest manual reprèn les explicacions d'Eliot Coleman i aplica
molts dels seus principis fonamentals, que ofereixen als aspirants a pagès uns coneixements sòlids
per guanyar-se la vida amb les seves collites.
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10. Recursos electrònics
L'hort escolar
1. L'hort escolar: guia pràctica d'horticultura i jardineria ecològica / er Fran uesa eresa
Am aro oc o Par s argarida Fuertes argarita, Monteiro, olanda irecci
d' strat gia i Cultura de la ostenibilitat er ncia d' rea d' cologia rbana ol
ercad
oan eissmann ilda Abril ireia ont s orrubia erard Castelltort alls Alba,
Capdevila, Laia. [Barcelona] : Ajuntament de arcelona rea d' cologia rbana
La guia pretén oferir les nocions bàsiques per iniciar un hort o millorar el què ja teniu amb l’objectiu
acom anyar els centres en la creaci d’un hort a sigui en la art m s ràctica com en les
oportunitats educatives que ofereix. En aquesta publicació es detallen tots els aspectes necessaris a
tenir en compte per al cultiu a terra, en balcons, terrats, espais pavimentats o en vertical. Així
matei s’o erei un am li entall de ro ostes er integrar el treball de l’hort a la rogramaci
curricular i un recull de recursos bibliogràfics i pedagògics per adquirir tot el material necessari.
Disponible en paper i pdf.
2.

’

. Barcelona + sostenible

Material educatiu en pdf amb informació, reculls, adreçes on comprar material, per conèixer
l’agricultura ecològica i una interessant bibliografia, entre d’altres recursos. Disponible en pdf.
3. Jardins verticals, cobertes vegetals i pèrgoles. Barcelona + sostenible
Aquest recull vol donar eines formatives bàsiques però sobretot pràctiques per conèixer i implantar
jardins, cobertes vegetals i pèrgoles en les escoles. Disponible en pdf.
4. L'hort escolar. Escoles + sostenibles
Teniu previst iniciar un hort escolar? Voleu introduir canvis al jardí o al pati del vostre centre?
Us heu proposat fer més verd l'interior de l'edifici? Sabeu com treure partit pedagògic d'aquests
espais? El curs virtual pretén oferir les nocions bàsiques per iniciar un hort o millorar el què ja teniu
i esperem poder acompanyar-vos especialment en el procés al llarg del curs.
5. Recursos per als centres: Compostem i aprenem
Amb l'objectiu que el compostatge domèstic s'introdueixi a la vida quotidiana dels centres
educatius de la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona posa a la vostra disposició tot un seguit de
material i de serveis per tractar el compostatge amb el vostre alumnat.
-

Ofereix varies guies sobre compostatge per a tothom:
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escolessostenibles/tags/page/recursos
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Pàgines webs i cursos interessants
1. Horts orgànics, internacionals i propers
Les escoles Víctor Català, Mare de Déu de Montserrat i el Col·legi Jesús, Maria i Josep expliquen
aspectes ben diferents sobre un mateix eix comú, l'aprenentatge als espais hortícoles. Disponible a
la web.
2. Recull de recursos sobre Biodiversitat. Servei de Documentació i Educació Ambiental
(SDEA)
Una guia que recull tot un seguit de lectures, llibres, webs, audiovisuals i multimèdia sobre la
biodiversitat. Disponible en pdf.
3. Cursos al del Centre de Formació del Laberint
Els cursos del Centre de Formació del Laberint ofereixen formació per a un ventall ampli de
persones, des de la ciutadania general, fins a aficionats i professionals interessats en el món de la
ardineria la biodi ersitat i l’agricultura ecològica Disponible a la web.
4. Horts urbans
La xarxa d'Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació de l'Àrea de Medi
Ambient destinat a les persones més grans de 65 anys de la ciutat, amb l'objectiu d'incorporar-los a
activitats de millora ambiental a través del conreu d'hortalisses seguint els principis de l'agricultura
ecològica. El programa d'horts urbans a Barcelona es duu a terme en col·laboració amb els
districtes. Disponible a la web.
5. Sembra Natura: cultivem la ciutat
Espai web per crear el vostre propi hort on hi trobareu tots els recursos necessaris (bibliografia,
vídeos, i recursos complementaris) per a elaborar horts urbans a casa i a la ciutat. Disponible a la
web.
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