
Dijous 21

Control biològic de plagues i malaties. De forma natural i respec-
tuosa amb l’entron.
Conservació d’aliments. Teoria i pràctica para la realització de con-
serves. per tal d’aprofitar excedents.
Presentació projecte Can Piella: Recorregut per la masia i vol-
tants.
Resembra las tevas llavors. Importància de la conservació de 
l’agrobiodiversitat i situació actual. Taller teòrico-pràctic sobre   ma-
neig, selecció i recolecció de llavors de varietats tradicionals.
Pa en forn de llenya. Entre tots farem el pa de les jornades amb les 
nostres mans i utilitzant massa mare i el forn de llenya de la masia.
Viverisme de planta autòctona. Cada cop va essent més assumit 
que cal utilitzar plantes d’origen proper en les repoblacions amb plan-
ta autòctona, i cal conèixer fins on arriben (i fins on no) les bases cien-
tífiques d’aquest criteri perquè no quedi en un mite “econacionalista”. 
Marta Busquets i Carles Palau, del viver Tres Turons.

Divendres 22

Fertilitat del sòl. Aprenderem com analitzar la seva estructura, 
textura, cantitat de materia orgànica,...
Una PAC en el marc de la soberania alimenària. A Europa, 
més de mil explotacions agrícoles desapareixe cada dia. La Politica 
Agraria Comuna és un bon exemple d’aquest procès de globalitza-
ció agroalimetaria al servei dels interesos de l’agroindustria i de les 
institucions que les emparan. Unes polítiques que posen per davant 
l’afany de lucre corporatiu a les necesitats alimetàrias de la població 
i a una producció local i respectuosa amb el medi ambient.
Democràcia inclusiva. Les experiències d”autogestió són molt 
transformadores, de cara a impulsar un nou sistema socioeconòmic. 
No obstant, n’hi ha prou amb la transformació dels valors a través 
de l’exemple o és necessari un procés paral·lel de transformació 
del sistema organitzatiu global? Aquest plantejament serveix per 
a introduir el projecte universalista de la democràcia inclusiva, que 
proposa una societat enfocada a la autonomia tant personal com 
col·lectiva. 
Pa en forn de llenya
Xerrada: Secadors i cuines solars. Veurem les aplicacions, avan-
tatges i limitacions de les cuines i forns solars així com dels asse-
cadors solars, dues tecnologies amb possibilitats d’autoconstrucció.
Les cuines/forns ens permeten cuinar sense gastar combusibles, 
nomes necesitem un pati o terrat assolellat. L’assecador solar ens 
perment conservar aliments en epoques en que tinguem exedents 
sense implicar cap consum d’energia extra.

Dissabte 23

Seguritat social: Solidaritat o paternalisme? La Seguretat So-
cial neix en les primeres societats industrials. Les malalties significa-
ben faltar a la feina i absència d’ingressos per alimentar-se, curar-se 
i mantenir la unitat familiar. La solidaritat de la ciutadania va crear 
uns fons comuns per a poder fer front a aquestes adversitats. Avui 
en dia aquesta solidaritat s’ha substituit per la protecció de l’estat, 

a qui les persones han delegat la responsabilitat de cuidar de la seva 
pròpia salut. Es plantejaran dilemes a resoldre en diferents grups per 
a entendre la problemática de la gestió de la salut i de les persones 
dependents.
Fes-te la teva cerveza. Fer la teva cervesa amb materials de fàcil 
obtenció. Una cervesa que alimenta.
Pràctiques culinàries amb Pep Salsetes. De l’hort a la cuina.
Energies renovables: Sistemes tèrmics. Aprofitament de la ca-
lor solar mitjançant materials de fàcil obtenció i construcció simple.
Presentació projecte Can Piella: Recorregut per la masia i vol-
tants.
Xerrada cervesa artesana. Beneficis de la cervesa artesana i his-
tòria. De Mesopotamia al S.XXI. De la família a la transnacional. 
Construcció d’un forn mòbil. A partir de materials propers a la 
casa com pedres, palla o argila la construcció d’un forn de llenya 
per a fer pa requereix només d’alguns coneixements, temps i força 
mans. A més es muntarà sobre d’una estructura mòbil per a que 
sigui transportable.
Gestió de residus orgànics: Compostatge. Es tracta d”un procés 
biològic controlat, en presència d’aire (aeròbic). Permet convertir la 
matèria orgànica (dels residus de cuina, de males herbes ...) en un 
producte estable i sa, apte per a millorar la fertilitat dels sòls dels 
nostres cultius.
Assemblearisme. De cara a la autogestió en col·lectius - més o 
menys grans - és fonamental poder organitzar-se i prendre decisions 
de forma eficaç. A més a més, és necessari evitar procediments 
oligàrquics, i per tant tots els integrants del col·lectiu han de tenir 
igualtat de veu i vot. L’assemblearisme agrupa tots els coneixements 
que ajuden a fer això més possible.

Diumenge 24

Apicultura. Introducció al mòn de les abelles. El rusc com or-
ganisme viu. Introducció a la seva cura i propietats dels seus pro-
ductes.
Salut preventiva amb plantes. Explicació de diferents tracta-
ments preventius amb recursos naturals molt a prop de casa teva.
Construcció d’una estufa eficient. La baixa eficiència de les llars 
de foc obliguen a enfocar la calefacció de la masia mitjançant estu-
fes. Per aquest motiu s’en construirà una, seguint el model d’estufa 
rocket, aconseguint una bona combustió de la llenya i un major 
aprofitament de la calor.
La Xarxeta: Organització Camperola. Treball de pagesia en xar-
xa com millora qualitativa de les experiències productives.
Beneficis alternatius de la ramaderia. L’ús de la ramaderia pot 
tenir molts altres beneficis a part de la producció de carn. Les siner-
gies  positives entre ramaderia i ecosistema, la substitució de treball 
mecanitzat, entre d’altres.. son alternatives possibles que poden ge-
nerar nombrosos beneficis al territori.
Miquel Amorós: Fonaments del pensament anti-industrial. 
«El pensament anti-industrial no representa una nova moda o una 
crítica purament negativa del pensament científic i de les ideologies 
progressistes. Tampoc és una simple denúncia de la deomesticació 
del proletariat i del despotisme del capital. Va més enllà d’això. És 
l’estat més avançat de la conciència social i històrica. És una forma 
determinada de consciència, i la salvació de la nostra època depèn 
de les generalitzacions que se’n facin.»

*Altres activitats

Resum de les Activitats



Jornades per a l’Autogestió
del 21 al 24 de juliol

www.canpiella.cat
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Com arribar?

A La Llagosta, Renfe R2 direcció Granollers, 
Sant Celoni o Maçanet.

Esmorzar, Dinar i Sopar: 10 euros/dia (Si no pots pagar 
envia’ns un correu a canpiella@gmail.com i en parlem). 
CONFIRMA ASSISTÈNCIA!

Avisa’ns si vens amb nens i autoorganitzarem la seva cura.

Tots els materials dels tallers estan inclosos en el preu del 
menjar. Amb zona d’acampada. 

Si us plau...Deixa el teu gos a casa!!

QUI SOM?

Per que l’Autogestió?

*A més a més de les activitats anomenades, hi hauran altres 
activitats en format permanent, tals com:
- Hatha yoga als matins.7h.
- Biblioteca i fanzinoteca
- Recursos audiovisuals per compartir
- Tenda gratuïta de roba de segona mà
- Concurs d’espantaocells
- Intercanvi de llavors
- Altres sorpreses...porta el teu instrument.

Col·labora tu també!

      Recolzem un model d’autogestió basat en la presa de 
decisions de forma horitzontal, no jeràrquica. 
Considerem que és una forma d’empoderament i transfor-
mació social. Entre els seus beneficis trobem: 
-Resiliència: Redueix les nostres dependències i vulnerabi-
litat davant els poders econòmics i polítics . A través d’ella 
guanyem en autonomia.
-Aprenentatge cooperatiu i fes-ho tu mateix.
-Integració amb el medi ambient per implicar una producció 
local i adequada a necessitats particulars.
-Economia social i mercat basat en relacions de confiança: 
Implica un model cooperativista i més solidari, autorregula-
ció de les condicions laborals, alliberament del treball assa-
lariat.
Algunes webs d’interès: http://autogestionate.net, http://www.
sindinero.org/, http://www.xarxaconsum.net/, http://www.decreixe-
ment.net/, http://www.nodo50.org/consumirmenosvivirmejor/

         Som un col·lectiu que treballem per contribuir a un canvi 
global enfront al sistema socioeconòmic que s’està imposant 
a les nostres vides i territoris, mitjançant la creació i difusió 
d’una alternativa local. En la societat actual el benefici in-
dividual està per sobre del bé comú i són uns pocs els que 
governen la resta de la població. Per contra nosaltres creiem 
en una societat regida pels valors de cooperació, horitzonta-
leitat i llibertat.
          La nostra alternativa passa per la recuperació de l’entorn i 
la masia de Can Piella, creant un espai nou, autònom alimen-
tariament i integrat en el medi en que es troba, tot qüestio-
nant-nos les nostres necessitats personals i col·lectives. Per 
això creiem en el concepte d’autogestió, molt ampli i obert, 
però transformador.


