“FEM DE PASTORS” PER AJUDAR A LA CURA DE L’ENTORN
El projecte FEM DE PASTORS és una forma de donar a conèixer i fins i
tot ajudar a recuperar els oficis tradicionals a la natura, més vinculats
a l’ús directe i a la cura de la terra. Amb aquest projecte volem ajudar
a explicar la funció dels ramats d’ovelles i cabres en els boscos, que
tenen per objectiu el manteniment i la prevenció dels incendis forestals. També coneixerem els productes derivats de les ovelles i les cabres, però sobretot compartirem amb el pastor l’experiència de portar a pasturar el ramat.
Iniciarem l’itinerari de la Font de Golbes de Sant Boi, que ens portarà
fins al corral on descansen les ovelles del pastor de Sant Boi de Llobregat. Un cop arribem, el mateix pastor, l’Edu ens explicarà perquè hi ha ovelles a Sant Boi, en què consisteix el seu dia a dia, quantes ovelles té... i coneixerem també el seu gos
d’atura i la seva funció.
Els nens i nenes podran parlar amb el pastor per a fer-li totes les preguntes que tinguin i desprès podran donar de menjar a
les ovelles més dòcils del ramat. A continuació acompanyarem al pastor i al seu ramat una estona per a veure de ben a prop
com pasturen les ovelles. Per tancar l’activitat baixarem de nou a la font de Golbes i farem un taller amb llana natural d’ovella, per aprendre com s’ha de treballar perquè esdevingui el que estem més acostumats a veure en la nostra roba.
Tot i que aquesta sortida està més pensada per grups d’Infants Petits i Mitjans, amb els grup de Joves també es pot participar, i fer una Sortida explicant com ara hi ha molts joves que opten per l’ofici de pastor, tal i com ha fet l’Edu.

COM HI PODEM PARTICIPAR?
Podeu participar contactant amb el Dpt d’Educació Ambiental de Fundesplai. Les visites al pastor s’han de fer en horari de matí, i poden ser tant entre setmana com durant els caps de setmana, preferiblement en dissabte. Només durant els mesos de Gener a Maig, la resta de l’any
el ramat està a la muntanya.
El corral de les ovelles està ubicat a Sant Boi, al camí de pujada a l’ermita de Sant Ramon, per
tant es pot arribar en transport públic fins a Sant Boi i després caminar fins al corral.
Des del Dpt. D’Educació Ambiental de Fundesplai ofereixen el suport tècnic, educatiu i material, per portar a terme aquest projecte.
Aquest projecte està indicat especialment per a Grups de Petits (7-8 anys) i Mitjans.
Dpt. d’Educació Ambiental de Fundesplai
Mariona Sala masala@fundesplai.org
Telèfon: 93 551 15 06
Quan hi contacteu Indiqueu que sou un esplai que pertanyeu a la FCE.

