
GUIÓ DE PRESENTACIÓ D' EXPERIÈNCIES
Nom del projecte d'horts socials

HORTS SOCIALS COMUNITARIS SANT PERE DE TORELLÓ

Localitat i any d'inici

2016, Sant Pere de Torelló. 

Objectius principals

-  Facilitar  l’accés  al  treball  de  la  terra  per  part  de  persones  vulnerables
econòmicament amb capacitat física per a fer-ho.
- Capacitar persones sense recursos econòmics per a la producció d’aliments
procedents de l’agricultura.
-  Possibilitar  una  alimentació  sana i  procedent  de  l’agricultura  ecològica  a
aquest  col·lectiu i les seves famílies
- Possibilitar l’ocupació a persones que fa temps que estan fora del mercat de
treball
-  Potenciar  el  treball  per  un  objectiu  en  comú,  l’esperit  comunitari  i
l’autoajuda.

Administracions i/o entitats implicades

Consell comarcal d’Osona. Àrea de Pobresa i Inclusió Social.
Ajuntament de Sant Pere de Torelló. Serveis Socials.

Superfície cultivada total i número de parcel·les

200 m2. aprox. 1 parcel.la

Perfil i número de persones participants

Usuaris del Banc dels aliments de Sant Pere de Torelló

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

- Hi ha un calendari rotatiu setmanal on els participants per parelles van a 
regar i treure males herbes.
- Els dimecres és el dia que es queda amb tots els participants i el monitor i es
planta, es creen nous conreus, i es reparteix la cistella de verdures pels 
participants.

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

- A nivell polític hi ha la implicació del Regidor de Benestar Social de 
l’Ajuntament.

- Qui coordina el projecte és la tècnica del Consell Comarcal.
- Educador Social dinamitza de forma professional el projecte.
- El monitor expert en agricultura ecològica dinamitza l’hort.

Funcionament quotidià

- És el que he comentat abans.

Reptes/dificultats que han sorgit i com les heu treballat

- Poca implicació d’alguns dels participants, fent que no anessin a regar el 
dia que els tocava i fent enfadar a la resta per la seva poca implicació.

- Alguns dels participants han començat a treballar, o temes de conciliació 
familiar i problemes de salud que ha causat altes i baixes d’entre els 



participants.
- Al no tenir una normativa i un reglament clar de forma inicial ens ha 

comportat certs problemes. Per exemple, hi ha participants que van agafar
verdures abans del dia del repartiment.

- Cal la implicació d’un tècnic de l’ajuntament (ES o TS) que s’impliqui amb 
el projecte i que conegui bé els usuaris.

Pressupost anual

2.920 € aprox. 

Persona de contacte i correu-e

Sílvia Madrid Alejos: smadrida@cssosona.cat 

mailto:smadrida@cssosona.cat

