
QUI SOM?
Llavors a Grapats és un grup de dones que tél'interés en informar i formar a grups de personesde 0 a 99 anys en vers a un model agroalimentari isocial més sostenible i perdurable en el temps perpoder fer front al canvi global que experimenta elPlaneta degut a l'acció humana. i a la escassedatcada vegada més gran dels seus recursos naturals ila seva capacitat de regenerar-los.
Llavors a Grapats és un grup multidisciplinar ques'ha format en física, biologia, medi ambient,agricultura ecològica i producció de llavors, icontinuament busca aprendre i donar a conèixer laseva experiència en aquests camps.
Considerant l'educació una de les eines bàsiquesper realitzar petits canvis en la nostra societat iarribar a trencar els models implantats que ja nofuncionen, Llavors a Grapats creu de rellevantimportància conscienciar i interaccionar amb grupsescolars de primària, secundària i batxillerat. Però elseu ventall de tallers, activitats i coneixementss'obren a tot grup de persones que estiguininteressades.

A QUI ENS DIRIGIM?
A grups d'ensenyament reglat: primària, secundària,batxillerat, PQPI, FP, escola d'adults i universitats.A grups en general: associacions, organitzacions,comunitats, veïns, etc.

QUÈ OFERIM?
Realitzem tallers i activitats d'educació ambiental iagroecologia per apropar el coneixement d'un oficique sustenta la Humanitat des de fa milenis:l'AGRICULTURA. L'agricultura de pagès, entesacom l'agricultura que estima i manté rica i fèrtil laTerra, en front a l'agricultura industrial i de les gransmultinacionals.

ACTIVITATS I TALLERS PER A CENTRESD'ENSENYAMENT
- Descobreix el tresor de la biodiversitat dellavors. Reconeixement i extracció de llavors ambjocs i contes.
- Coneix els usos de les plantes. Sortida al bosc.Herbari. Usos tradicionals. L'hort medicinal.
- Transgènics: I llavors, què el model sòcio-econòmic? Xerrada amb dinàmica participativa.
- Assessorament i dinamització d'horts escolarsecològics (sòl, fauna útil, biodiversitat, compost,plantes medicinals, construcció de taules hort, etc.).
- Visita a una finca agroecològica. Les Refardes aMura, producció de llavors; Tres quarteres aArgentona, producció d'horta.
Totes aquestes activitats es poden realitzar alcentre escolar, a horts i boscos i a les finquesagroecològiques.



LLAVORS A GRAPATS

Educació ambiental i agroecològica

ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS
El ventall d'activitats que oferim s'obre al públic engeneral (grups, centres cívics, biblioteques,administracions, etc.) que tingui interès en aprendrei ampliar els seus coneixements en temesrelacionats amb l'agroecologia. Per això també usproposem:- Assessorament en horts ecològics familiars,col·lectius o periurbans.- Cursos d'horticultura ecològica i horts urbans.- Taller de producció, recol·lecció i conservació dellavors.- Xerrades sobre agricultura ecològica i sobre laproblemàtica dels cultius transgènics.- Contes tradicionals sobre les llavors d'arreu delmón.- Tallers i sortides de plantes medicinals.- Assessorament en la transició del menjadorescolar ecològic.-Assessorament per a organitzar fires, actes imercats de promoció i recolçament a la producciói el consum de productes ecològics, en un marcde sobirania alimentària i producció agroecològica.

CONTACTE
Correu-e: llavorsagrapats@gmail.com
Telèfon fixe: 93 513 83 68Telèfon mòbil: 667 256 129 / 677 265 820
Per més informació sobre les activitats consulteu elbloc:www.llavorsagrapats.wordpress.com




