
GUIÓ DE PRESENTACIÓ D'EXPERIÈNCIES

Nom del projecte d'horts socials

Horts socials comunitaris

Localitat i any d'inici

Llagostera: Inici 2014 

Objectius principals

Els  horts  socials  comunitaris  són  una  iniciativa  terapèutica  i  col·laborativa  que  donen
l’oportunitat a les famílies, individus i grups que ho desitgin d’auto produir productes d’horta a
través de la creació d’una xarxa d’horts socials comunitaris per a l’autoconsum. El mateix
temps contribueixen i col·laboren amb el Programa d’aliments de la Comarca del Gironès.
Objectiu general:
Promoure accions terapèutiques, d’habilitació, d’inclusió social i laboral, de lleure, educatives i
de serveis a la vida quotidiana.
Objectiu específic:

 Promoure espais per a la socialització i la dinamització comunitària.
 Proporcionar a col·lectius i persones espais de conreu.
 Afavorir  les  oportunitats  a  diferents  col·lectius  i/o  persones  amb  dificultats

socioeconòmiques, la pràctica del treball per l’autoconsum i la millora de la qualitat de
vida.

 Crear un espai per a la cohesió social. Espai de trobada de diferents famílies, persones
que poden ser de perfils, orígens, necessitats, edats.

 Potenciar les relacions intergeneracionals i interveïnals. 
 Sensibilitzar respecte a la importància d’una hàbits saludables, una dieta equilibrada,

utilització de productes frescos i ecològics.
 Fomentar l’exercici  físic que implica el treball  en un hort per tal  que tingui afectes

positius a la Salut de les persones.

Administracions i/o entitats implicades

Consorci de Benestar Social Gironès – Salt (impulsa el Projecte), Àrea de medi ambient del
Consell  Comarcal  del  Gironès  i  Ajuntament  de  Llagostera  amb  el  suport  de  Dipsalut
(organisme de  salut  pública  de  la  Diputació  de  Girona),  entitats  del  tercer  sector  i  dues
entitats del municipi.

Superfície cultivada total i número de parcel·les

750 metres quadrats. 37 parcel·les individuals repartides a la meitat del terreny (fan 
aproximadament 10-12 m2 cada una) i l’altre meitat aproximadament 1 parcel·la comunitària 
amb la participació de tots/es.

Perfil i número de persones participants

Població  en  general  que  visqui  al  voltant  de  l’espai  recuperat  i  vulgui  participar
voluntàriament.  Paral·lelament  des  de  Serveis  Bàsics  d’Atenció  Social  (SBAS)  es  faran
orientacions de participació a certes persones usuàries d’aquest servei com a procés del pla
de millora establert i per tal d’arribar a les persones més vulnerables.
Concretament actualment hi ha persones proposades pels Serveis socials bàsics del municipi,
persones  que  participen  per  mutu  interès,  un  grup  de  joves  de  l’àrea  de  joventut  de
l’Ajuntament, tres grups d’entitats del poble. Actualment hi ha 25 participants. Durant el 2016
hi ha hagut 6 baixes i 4 altes. 
Com a entitat del poble que participem 

Com funcionen les entrades i sortides de participants en el projecte?

Hi ha un educador social que gestiona el projecte. Les decisions es prenen per consens a les 
assemblees. Si no hi ha res extraordinari es fan 4 assemblees any.  

Quantes persones dinamitzen el projecte? Són professionals? Quin perfil tenen?

Hi ha un tècnic comunitari (educador social) a mitja jornada que gestiona el projecte i fomenta
la participació comunitària. Hi ha un horticultor a jornada complerta per les tasques concretes
d’hort. Hi ha un referent de l’àmbit comunitari. 
El tècnic comunitari i el referent de l’àmbit comunitari són capítol 1 del Consorci de Benestar



Social Gironès- Salt i l’horticultor és contractat específicament pel Projecte.

Funcionament quotidià

A  partir  de  la  recuperació  d’espais  morts  i  deixats  del  municipi  es  pretén  mitjançant  la
dinamització  grupal  i  comunitària  establir  “centres  cívics  a  l’aire  lliure”.  L’educador  social
mitjançant la dinamització treballarà els vincles entre les persones i els vincles d’aquestes cap
al Projecte comú. Així mateix l’horticultor treballarà amb el grup les pautes que fan referència
al planter per tal de desenvolupar la línia més formativa. Tot el grup pren decisions mitjançant
les assemblees d’hort.
Activitats  alternatives  que  s’han  decidit  en  assemblea  i  es  desenvolupen  a  l’hort  de
Llagostera:

 Construcció d’una petita granja de cargols.
 Formació en compostatge.
 Neteja de l’entorn.
 Construcció d’un petit viver amb flors.
 Plantar arbres fruiters i plantes ornamentals.

Reptes/dificultats que han sorgit i com les heu treballat

Mantenir la participació durant els mesos d’hivern. S’ha vinculat el projecte a altres iniciatives 
que han anat sorgint de les assemblees: construcció d’un viver de flors, cultiu de plantes 
ornamentals,...

Pressupost anual

14.700 euros

Persona de contacte i correu-e

Benjamí Comas, benjami.comas@cbs.cat

mailto:benjami.comas@cbs.cat

