
HORT URBÀ DE CAN BORRELL 
Un projecte de desenvolupament cultural 

comunitari 



Projecte de DCC que té com a objectiu la transformació social 

de la comunitat des de la vessant cultural a través de 

llenguatges educatius, expressius i artístics. 





OBJECTIUS 

Educar en valors que afavoreixin el desenvolupament 

sostenible  i el respecte per al medi ambient. 

Fomentar la participació ciutadana, el civisme i el 

compromís de la comunitat en la consecució d'un 

projecte comú. 

Afavorir el sentit de pertinença dels veïns/es vers el 

seu territori i l'espai públic. 



Aprofitant la Festa de la Primavera 2016,  

vam iniciar el projecte de l'hort de Can 

Borrell. Mitjançant palets es va construir 

un hort vertical per l’entrada del Centre 

Cívic de Can Borrell. Els infants es van 

encarregar de posar adob ecològic i plantar 

les hortalisses i les plantes aromàtiques.  

Cal dir que en aquestes estructures es pot 

plantar qualsevol planta herbàcia, sempre 

que sigui l'època idònia per plantar-la i que 

tingui suficient espai, exemple: enciam, 

escarola, ceba, raves, espinacs, bledes, 

pastanagues, etc.  





DESENVOLUPAMENT  

Durant aquest any, molta gent (infants i 

grans) ha anat aportant el seu granet de 

sorra per mantenir l’hort, regant, plantant i 

fent la collita, que després han pogut 

degustar plegats. 

Cada dilluns a la tarda s’han anat fent 

diferents activitats al voltant de l’hort. 

Aquestes activitats són obertes a tothom 

que hi vulgui participar. Actualment tenim 

una gran diversitat d’hortalisses a l’hort, 

com per exemple, faves, pèsols, cols, 

coliflors, enciams, alls, cebes, bledes i raves 

Les hortalisses que plantem són de 

temporada i duem a terme agricultura 

ecològica. 

























Enguany, per la Festa de la 

Primavera, que tindrà lloc 

Enguany, per la Festa de la 

Primavera, que tindrà lloc el 

diumenge 2 d’abril, de 10 h a 

14 h, ampliarem l’hort de 

Can Borrell amb més 

jardineres i hi plantarem 

més hortalisses.. També 

construirem un compostador 

amb palets per poder fer 

compostatge urbà amb les 

restes orgàniques de l’hort. 





Gràcies! 

“It's always the small pieces that make the big picture"  


