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L’Ortigacoop. 

Producció d'horta eco 

Educació i formació 

Serveis Socials  

Ajuntament de Sant Cugat  

del Vallès 

Horts socials  
d'autoconsum 

Suport a projectes 
 d'autoocupació 

Formació en  
horticultura ecològica 

Formació dirigida a persones en situació d'atur i/o exclusió  
social amb l'objectiu de potenciar un procés d'empodermaent  

personal i fomentar la inserció social i laboral. 



 

Com comencem? 

 

 Al llarg del 2013 es concreta la proposta del projecte i 

el març del 2014 comença la “Formació en 

Horticultura ecològica i autosuficiència” 

(actualment comencem la 3ra edició) 

 

 El 2015 s'inicien els Horts Socials de Can Possible 

com a proposta de continuïtat. 

 

 Actualment estem iniciant la participació en els Horts 

Socials de Can Matas. 

 

 

 

 

 

  

  



 

Objectius 

 

 Capacitar persones usuàries de Serveis Socials en 

agricultura ecològica. 

 Crear un espai terapèutic que millori l'estat físic i 

mental de les persones participants. 

 Recuperar valors i hàbits (esforç, constància, 

superació personal, planificació...) que faciliti la seva 

incorporació en el mercat laboral. 

 Treballar l'autoestima i l'empoderament per a que 

els objectius anteriors siguin possibles. 

 Fomentar l'agricultura ecològica a nivell local. 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Perfil dels participants 

 Persones a l'atur amb una problemàtica social que voreja 

el llindar de l'exclusió social i que necessiten suport i 

acompanyament. 

 Persones a l'atur que amb una petita empenta podran 

accedir al món laboral i millorar la seva situació personal.  

 

Entrades i sortides 

 Formació: procés de selecció i barem establert des de 

Serveis Socials. 

 Horts socials: persones que han realitzat la Formació. 

 

Pressupost 

75.000€ anuals (Formació, Seguiment, Ajudes econòmiques, 

assegurança, materials...) 

 

 

 

 

 



L’Ortiga SCCL 

 Producció d’horta, distribució de cistelles de fruita i 

verdura ecològica  i educació i formació en 

agricultura. 

 

 

 

 

 

  

  



Can Monmany 

 

 Finca agrícola històrica de Valldoreix 

 Propietat de l'Ajuntament, gestionat per L’Ortiga, 

espai de producció i formació 

 S’arriba amb transport públic 

 

 

 



Formació en Horticultura ecològica i 

autosuficiència 
 

Tres Mòduls diferenciats 

 

MÒDUL I: Formació intensiva març-juny  

 

MÒDUL II: Pràctiques a Can Monamnay i 

pràctiques en empresa 

 

MÒDUL III: De l'hort d’autoconsum a la recerca de 

feina... 
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Horts Socials de Can Possible  

i Horts de Can Matas 

 

 

 

 



Horts Socials de Can Possible  

i Horts de Can Matas 

 

 

 

 



Reptes del projecte 
 

 

 

 

 Projectes de continuïtat: horts d'autoconsum, impulsar 

la recerca de feina, altres... 

 Accés a la terra 

 Gestió del grup: el doble rol Serveis Socials/Ortiga i 2 

educadors/es a les sessions pràctiques 

 La importància de la inserció laboral (pràctiques en 

empreses) 

 



 
 

 

 

 

 

 

Moltes gràcies!! 

 


