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

Hort comunitari de Badia del Vallès

Localitat i any d'inici

Badia del Vallès, 2014

Objectius principals

-Crear un espai comunitari i intergeneracional entre diversos perfils de gent. 
-Crear vincles de suport mutu entre les usuàries.
-Forma en agricultura ecològica i en sensibilitat ambiental pel que fa a 
l’alimentació sana i de temporada.
-Millorar la salut i l’autoestima de les usuàries. Ajudar-les a treballar amb els 
temps de la natura.
-Oferir una alternativa a l’assistencialisme de l’administració.
-Oferir la opció de productes frescos a la botiga social l’Olivera
-Donar un altre ús a un espai abandonat.
-Mantenir un espai amb molta agrodiversitat

Administracions i/o entitats implicades

Ajuntament de Badia, Botiga social l’Olivera, Fundació Tallers i Badia 
Sostenible

Superfície cultivada total i número de parcel·les

2.000m2, 2 parcel·les

Perfil i número de persones participants

Intergeneracional, perfils diversos; des de gent gran, a gent de serveis socials,
a gent jove interessada pel medi ambient. Un total de 8 participants. Més els 
participants de Badia sostenible.

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

Les entrades venen de diferents entrades:
-Usuaris de la botiga social l’Olivera
-usuaris de serveis socials
-persones implicades de Badia
-Associacions de Badia
-Plans d’ocupació.

No hi ha sortides, el projecte encara té cabuda per moltes més persones.

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

2 tècnics. Una tècnica comunitària de formació sociòloga, i un dinamitzador 
d’horts socials de formació ambientòleg.

Funcionament quotidià

Dilluns, dimarts i dimecres es comença recollint els productes que aniran a la 
botiga social l’Olivera. Llavors es fa les feines de gestió de l’hort i maneig com 
la resta de dies (dijous i divendres). Al final de la jornada cap a les 13h es fa el
repartiment de productes entre les voluntàries que han estat treballant aquell 



dia. Cadascú recull el que necessita i el que pot, sempre compartint amb els 
altres.

Reptes/dificultats que han sorgit i com les heu treballat

Molta dificultat en atreure voluntaris i fer que es sentin seu l’hort- s’intenta 
solucionar buscant voluntaris per diverses vies.
Falta d’implicació de l’ajuntament, no es creuen el projecte- Intentar 
convence’ls amb les activitats que s’hi fan.

El repte més gran que hi ha ara mateix és la futura carretera que esta 
programada per passar per sobre l’hort. Ara per ara es vol treballar en 
reubicar el projecte tot i perdre l’espai físic.

Pressupost anual

500€

Persona de contacte i correu-e

Víctor Rodilla i Alex Dufour. Placomunitari@badiadelvalles.org


