Bona pràctica

Bola a bola transformem el món
Boles de llavors ecològiques i socials

Descripció de la iniciativa
De la col·laboració de dues entitats de
la xarxa Barcelona + Sostenible, sorgeix
aquest projecte que demostra, un cop més,
que els petits canvis poden comportar
grans transformacions.
Bridepalla neix amb l’objectiu de potenciar la
revolució iniciada per Masanobu Fukuoka, un
agricultor i microbiòleg japonès que va millorar la productivitat dels cultius. Autor de La
Revolució d’un bri de palla i en el marc de la
permacultura, va difondre un nou mètode de
plantació molt eficient i original, el Nendo
Dango o boles d’argila, que es va aplicar amb
èxit per aturar la desertificació. Es tracta d’un
sistema d’encapsulació de llavors en argila,
que fa de protecció davant de depredadors i
que aporta nutrients i substrat durant les primeres etapes de creixement.
Bridepalla s’ha inspirat en les seves tècniques per crear les seves bombetes de llavors
que sempre germinen. Les bombetes de
llavors de Bridepalla estan compostes per
una barreja d’argila, adob, una tinta de color
innòcua al medi i un bon grapat de llavors,
escollides perquè el creixement d’unes ajudin
a la germinació de les altres. Hi ha tres famílies de llavors: les aromàtiques (amb anet,
coriandre, alfàbrega...), les florals (amb borratja, blauet, rosella...) i les hortícoles (amb
rave, espinacs, api...). Les boles s’escampen
desordenadament, i amb una mica d’aigua i
sol al cap de pocs dies comencen a aparèixer
els primers brots.
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Bona pràctica
Amb la intenció d’impulsar aquesta idea i
amb la missió d’expandir la vida vegetal i
contribuir a un canvi d’actitud amb relació al
medi ambient des del joc i el goig, Bridepalla
ha escollit el màrqueting com a altaveu, i així,
amb productes verds donen suport a campanyes de màrqueting.
Durant una sessió de networking de la xarxa
Barcelona + Sostenible, es va crear una sinergia entre Bridepalla i la Fundació Boscana.
La Fundació Boscana inicia el seu camí el
1961 com una escola d’educació especial per
a nenes amb diversitat funcional intel·lectual.
Des d’aleshores, Boscana ha crescut i s’ha
anat adaptant a les necessitats d’aquelles
nenes que van inaugurar l’escola i també a
les de les noves generacions. Actualment, la
Fundació Boscana ofereix serveis de teràpia
ocupacional i serveis residencials per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.
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La missió de la Fundació és garantir la millora
de la qualitat de vida de les seves usuàries
perquè puguin assolir la màxima autonomia i
per possibilitar la seva integració i participació en la societat. La seva premissa: pensar
en la persona i no en la dificultat, en la persona com a ciutadana.
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Els tallers ocupacionals són una eina essencial per aconseguir l’apoderament individual
de les persones que hi participen. L’activitat
de producció de les boles de llavors requereix un cert nivell de professionalitat, ja que
el producte es comercialitza i ha de complir
amb les expectatives de la clientela; saber
que la seva tasca genera un impacte positiu
tant en la societat com en el medi ambient
és, sens dubte, un estímul per a les persones
ateses a la Fundació Boscana.
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Bona pràctica
Tots els materials necessaris per a la producció de les boles de llavors són proporcionats
per Bridepalla, que també s’encarrega de la
formació prèvia a les persones que participen
en el taller. Al taller es barregen els materials i se’n fan boles que després es pinten. Un
cop acabat el producte, es va col·locant a les
safates de presentació que recull Bridepalla per, posteriorment, comercialitzar com a
marxandatge sostenible destinat a empreses
i esdeveniments.
Si pensem que només es fan boles, ens equivoquem. Les boles abonen la terra per al canvi
positiu, ofereixen vida en lloc d’objectes, bola
a bola són conscients i ens fan conscients
que transformarem el món, els nostres balcons, les nostres cases, els nostres espais
de treball, el nostre entorn immediat, fent-lo
més verd, més net i més respectuós.
La col·laboració entre Bridepalla i Fundació
Boscana multiplica els impactes positius de
les boles de llavors, que incideixen en l’entorn
natural, però també en les persones, tant les
destinatàries finals com les participants en
el procés de producció i la seva participació
en la societat.

Els beneficis d’aquesta acció van destinats
íntegrament al programa d’oci i cultura de les
usuàries de Boscana.
Per saber-ne més:
Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7. Benestar de les persones: de la
ciutat acollidora a la societat cohesionada
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Durada: El projecte de col·laboració es va iniciar el 2017 i continua en desenvolupament.
Valors destacables de la bona pràctica:
Innovadora, creativa, motor de canvi, autonomia personal i treball en xarxa. Impacte positiu
sobre el medi ambient i sobre la societat.
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Impulsor: Bridepalla i Fundació Boscana.

2

Contacte:
www.bridepalla.com | hola@bridepalla.com
www.boscana.com | hola@boscana.com
#nosolobolas
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Vídeo: www.youtube.com/watch?v=PufU_
YQPRbw
Col·laboradors: Entitats que encarreguen el producte, com ara l’Agència de Residus de Catalunya
de la Generalitat de Catalunya.
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Indicadors associats
Persones beneficiàries
del projecte:
25 persones amb
discapacitat intel·lectual
que elaboren les
bombetes de llavors a la
Fundació Boscana.
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Xifres aconseguides amb
la col·laboració de Boscana:
10.000 boles de llavors
produïdes a l’any (20%)
400 grams de llavors
disseminades a l’any
50.000 boles de
llavors venudes a l’any
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