
“DE L’HORT ESCOLAR 

A L’HORTA DE LLEIDA”

Sessions de formació - Agenda 21 Escolar de Lleida

Regidoria de l’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat

23 de febrer de 2017



De l’hort escolar a l’Horta de Lleida (1)

Al voltant dels conreus i les varietats

• Quins són els conreus d’una zona? Per què són 

aquests i no uns altres?

• Què són les varietats d’un conreu i per què n’hi ha?

• Augmenten o disminueixen el nombre de varietats? 

Per què?

• Què són les varietats tradicionals o locals?

• Les varietats tradicionals de l’Horta de Lleida

• Com triem les varietats del nostre hort?

• Com podem fer un recull de llavors?

• Com podem seleccionar les nostres llavors?



“TREBALLEM AMB 

VARIETATS TRADICIONALS 

DE L’HORTA DE LLEIDA”
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Les varietats tradicionals locals

Les varietats tradicionals locals són varietats que han 

estat conreades pels agricultors durant segles, que s'han 

adaptat a les condicions de la seva àrea d'utilització 

tradicional i que han sobreviscut al pas del temps a base 

de traspassar el material de sembra de pares a fills. 

Malgrat això, en molts casos aquestes varietats s'han 

vist desplaçades per altres varietats comercials 

intensives.

• Com han conreat els pagesos aquestes varietats? 

• Com han passat de pares a fills?

• A quines condicions s’han adaptat aquestes varietats?

• Quines altres varietats hi ha ara? Com són?



Les varietats locals presenten molts avantatges:

• Més adaptades a les condicions de cultiu de Lleida

• Tenen usos i qualitats específics que diversifiquen la 

base alimentària 

• Tenen diferent sabor, aroma i gust

• Són altament nutritives

• Contribueixen a mantenir els coneixements agrícoles 

tradicionals

• Augmenten la biodiversitat de l’agrosistema

• Afavoreixen el desenvolupament de l’economia local.

• Quins nutrients hi trobem, en aquesta hortalissa? 

• Com es cuina?

• Què vol dir la biodiversitat agrícola?

• Quina importància econòmica té l’’Horta de Lleida?



A Lleida, les varietats locals són un recurs de gran valor 

ambiental i un element d'identitat del territori, de la 

cultura, la història i la gastronomia de l’Horta de 

Lleida. 



L’estudi de les varietats tradicionals 

de l’Horta de Lleida

L’estudi de recuperació de les varietats 

tradicionals ha estat realitzat per la 

Universitat de Lleida, per encàrrec de 

l’Ajuntament de Lleida i la Fundació 

Lleida 21. L’estudi ha estat dirigit per la 

Dra. Astrid Ballesta i la Dra. Cristina 

Chocarro, de l'ETSEA, i fins ara hi ha 

participat 5 alumnes del quals 3 han 

realitzat el projecte final de carrera.

Participació de 45 hortolans de quasi 

totes les partides de l’Horta.  



L’estudi ha permès identificar varies 

hortalisses de l’Horta de Lleida, tals 

com la maduixa de Lleida, la 

carbassa farinetes o el bròquil llucat. 

En total s’han identificat 130 

mostres de diferents cultius 

(tomàquets, cols, pèsol, mongeta, 

enciams, cogombres, albergínies, 

pebrots...), que estan cultivats o 

havien estat cultivats per pagesos i 

pageses de l’Horta. 

Algunes de les varietats de l'Horta 

identificades en aquest projecte són: 

bròquil llucat, maduixa de Lleida, 

carxofa de Lleida, la carbassa 

vaquera, la bleda del país, el 

pebrot vermell de Gualda, 

tomàquet punxeta, del país,...



Comencem pel bròquil llucat



És un ocell? És un avió? No, és un superaliment! Efectivament la 

frase del més famós dels superherois es pot aplicar a aquest 

vegetal amb qualitats nutritives excepcionals

Es tracta d’una verdura de la família de les cols molt rica en fibra, 

baixa en calories i amb una gran quantitat 

de vitamines, minerals, antioxidants i principis actius anticancerígens. 

Considerada una de les hortalisses que conté més quantitat de 

nutrients per unitat de producte comestible; d’aquí ve que l’anomenem 

superaliment. 

http://www.etselquemenges.cat/rebost/el-broquil/



• Potser us sorprèn però el bròquil poc cuinat -menys de 10 o 15 

minuts- conté més vitamina C que la fruita cítrica. Tenim el doble de 

vitamina C en el bròquil que en la mateixa quantitat de taronges. La 

vitamina C ens pot resultar molt útil quan estem refredats i, a més, 

ens ajuda a absorbir el ferro de la dieta.

• També conté vitamines del grup B, com l’àcid fòlic (B9), que és molt 

important durant l’embaràs, i lactància i la tiamina (B1) i la niacina (B3), 

que intervenen en el bon funcionament del sistema nerviós.

• És una bona font de provitamina A (betacarotè) que és important per 

al bon funcionament de les cèl·lules de la pell, dels ossos, de les 

mucoses i de la vista.

http://www.etselquemenges.cat/rebost/el-broquil/



Del contingut en minerals destaca el potassi i les quantitats significatives 

de calci, magnesi, ferro i sofre.

•El potassi intervé en la transmissió i generació de l’impuls nerviós i en 

el funcionament de l’activitat muscular.

•El bròquil és una de les millors fonts vegetals de calci en té més que 

la llet de vaca i conté magnesi que és molt important per assegurar que 

el primer s'absorveix correctament.

•El ferro és imprescindible per combatre l’anèmia i com que en el bròquil 

també hi ha vitamina C encara s’absorbeix millor.

•Els compostos rics en sofre, que donen el sabor tan especial al bròquil 

són els responsables de facilitar els processos depuratius del fetge, i 

formen part d’alguns aminoàcids (els maons de les proteïnes).

http://www.etselquemenges.cat/rebost/el-broquil/



Presentació a l’ESC La Mitjana

Octubre 2012



ESC FEDAC Lleida
“Avui hem plantat a l’hort del nostre pati el planter de  bròquil  llucat que 

ens van regalar a l’acte de signatura de compromís de l’agenda 21 

escolar de Lleida. Aquest tipus de bròquil s’ha cultivat a l’Horta de Lleida 

des de sempre, tot i que darrerament el conreen pocs agricultors. En 

tindrem cura i aviat ens el podrem menjar!!”



El bròquil llucat és una espècie de cultiu autòcton de les terres de Lleida. 

L'agenda 21 va oferir aquest planter a les escoles de Lleida.

L'Escola Riu Segre va plantar aquesta espècie al seu hort escolar junt 

amb bròquils i cols d'altres  tipus per tal de poder fer un estudi i 

comparació dels exemplars amb el seu alumnat.

Els vam plantar a l'octubre i se n'ha fet la collita al mes de març.

Un cop recollits els alumnes van treballar diferents receptes on el bròquil 

era l'ingredient principal.

ESC Riu Segre



La gent de l'Agenda 21 ens ha donat bròquil llucat.

Aquesta hortalissa sempre s'havia cultivat a Lleida, però 

actualment poca gent la conrea. 

La diferència d'aquest bròquil és que fa diverses pinyes 

petites enlloc d'un sola al mig de la planta.

26/10/12 - Cultius tradicionals de l’Horta de Lleida

Cal semblar-lo a l‘agost i trasplantar-lo entre 

setembre i octubre. El que han fet els nens i 

nenes aquest octubre és trasplantar el 

bròquil llucat.

El collirem entre gener i maig. Si el deixem 

florir, per Sant Joan tindrem les llavors.

Tenim un petit problema, sembla que als 

moixons els agraden molt les fulles del 

bròquil llucat.

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda



El 26 d’octubre a l’entrada “Cultius tradicionals de 

l’Horta de Lleida” vam donar un cop d’ull a la feina 

de trasplantar-lo al nostre hort. El problema era que 

als moixions els agraden molt les fulles tendres del 

bròquil llucat. Ràpidament, amb pals, plàstics i 

papers vam fer uns improvisats espantaocells perquè 

ajudessin a créixer aquesta hortalissa tradicional de 

l’Horta lleidatana. 

Sembla que alguns podran fer-se grans.

15/11/12 – Com està el bròquil llucat?

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda

Podrem tastar 

el bròquil llucat?



Les nenes i nens de l’escola ja han arrencat les tomateres. Els nostres 

horts enfilen la tardor. En el del mig encara no hem sembrat res. Als 

altres ja podem veure com els espinacs comencen a créixer. Els alls

també inicien el seu camí fins a ser uns magnífics alls tendres. El 

bròquil llucat que vam trasplantar ha superat la golafreria dels moixons 

que se li menjaven les fulles tendres. La boira inunda els nostre horts.

23/11/12 – Sense tomateres

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda



La tornada a l’escola després de les vacances de Nadal ha estat 

mooooolt freda. La boira i les baixes temperatures han deixat els 

espinacs, alls tendres, cebes, bròquils llucats,...coberts de gebre. 

Algunes nenes i nens deien que estava nevat. El gebre és una colla de 

cristallets de glaç procedents de la boira que quan fa molt fred es 

dipositen sobre les plantes i les arestes dels objectes.

09/01/13 – L’hort gebrat

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda

L’hivern omple els horts de l’escola Sant Jordi



Cal recalçar els bròquils llucats, però abans hem de treballar la terra. 

Al moure la terra amb l’aixadeta (cavar), totes les males herbes moriran 

i podrem recalçar els bròquils llucats més tard. Cavant impedim que les 

males herbes es facin grans.

20/01/13 – Cavar per recalçar

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda

Esperarem uns dies i descobrirem la feina de recalçar.

Sempre hi ha feina al nostre hort.



Ara que ja hem cavat i a la terra no queda cap mala herba, tenim l’hort preparat 

per recalçar. Amb l’aixada igualem la terra per poder afegir l’adob que ajudarà 

a alimentar els bròquils llucats. Quan ja hem repartit l’adob al voltant del bròquil 

llucat, amb l’aixada amunteguem la terra adobada al voltant de la tija que ha de 

quedar ben tapada fins arribar a les fulles.  

29/01/13 – Després de cavar, cal recalçar

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda

Ara ja Esperarem uns dies i descobrirem la feina de recalçar.

Sempre hi ha feina al nostre hort.



Ara que el fred ens deixa molt clar que estem a l’hivern, si doneu un 

cop d’ull al nostre hort tindreu una sorpresa. El bròquil llucat comença 

a demostrar que creix sense problemes...

27/02/13 – Mireu el bròquil llucat!

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda



Si doneu un cop d’ull a l’hort de l’escola veureu que els bròquils han canviat 

molt. Es diu bròquil llucat perquè en lloc de ser una pinya única, està format de 

molts llucs que acaben en una petita pinya. Quan tenen un color marró-

vermellós, ja no són bons per menjar, han perdut la qualitat del bròquil. Com 

podeu veure a les fotografies fetes amb la lupa binocular, la part marró-

vermellós no és altra cosa que la poncella de la que sortirà una flor i les llavors 

posteriors.

19/03/13 – I els nostres bròquils llucats?

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda



El mes d’abril ens ha regalat la floració dels nostres bròquils llucats. 

A les fotografies podeu veure com s’obren les primeres flors... Però en queden 

moltes més! Intentarem tancar el cicle recollint les llavors que ens donaran 

aquestes flors, per sembrar-les a finals d’estiu.

03/04/13 – Les flors del bròquil llucat

http://elblogdelhort.blogspot.com.esESC Sant Jordi – Els hortolans de Gualda



Trasplantem el 

bròquil llucat i 

vivim tot el procés 

de la planta, fins 

que la mengem.

Continuació del treball 

a l’ESC Sant Jordi



“Quina diferència hi ha en què siguin i no siguin originaris de Lleida? (Àngela)”

Bròquils amb denominació d’origen

http://hortfilosofic.blogspot.com/INS Joan Oró – L’hort filosòfic

Els bròquils lleidatans han crescut

“Són la mateixa hortalissa o són diferents? (Maria Helena)”



“Quina diferència hi ha en què siguin i no siguin originaris de Lleida? (Àngela)”

Bròquils llucats

http://hortfilosofic.blogspot.com/INS Joan Oró – L’hort filosòfic



Continuem amb la maduixa de Lleida

Cursos 12-13, 13-14, 14-15 i 15-16



Cursos 12-13 i 13-14

ESC Riu Segre



EBM Raimat



ESC Magí Morera

Provem gustos nous



Les varietats 

locals...

A Lleida 

Arreu

Pomes de muntanya de la Val d’Aran

Tomates de la Noguera

Pomes al Mercat d’Olot



Cultures Trobades – Slowfood Lleida
c/ Barcelona 72 – Balaguer

A/e: trobades.slowlleida@gmail.com 

Tel. 625658265 – Gerard Batalla 

http://www.culturestrobades.cat

• Catàleg de llavors del país

• Catàleg de fruiters

On comprar-ne?

• Fira Natura

• Cultures Trobades – Local de 

L’Amanit – Balaguer

• Montalegre – Avda. Catalunya, 2 –

Mollerussa

• La Botiga de Saó – Riu Ebre, 7 –

Cappont (Lleida)

• Punt Eco – Sot de Fontanet, 7 –

Lleida, http://www.punteco.cat/

Planter de varietats tradicionals

• Hortalisses i planters “L’Horta d’en Lluís” – La Ràpita

• Can Carabassa – Partida Montcada 34 (Camí del Pla de Gualda) 

(bròquil llucat)

• Pere Saüch – Vilanova de Bellpuig









Menja Garrotxa – Km 0

Les pomes de la Garrotxa

(cicle inicial)

• Visita al Mercat d’Olot

• Fruiterar de “Can Jordà”

• Taller de compota de poma








