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Qui som?





L’hort: una eina

Volem millorar la vida de les 
persones en risc d’exclusió. 
L’hort és una eina més que es 
pot utilitzar.

Posem en marxa espais i 
terres en desús
Donem resposta a l’interès
per l’agricultura de 
proximitat



Punt fort: 
participació 
comunitària

Objectiu a 
treballar: gestió 
col·lectiva

Exemples de projectes:



Punt fort: 
projecte marc

Objectiu a 
treballar: 
participació del 
barri



Punt fort: 
participació dels 
usuaris

Objectiu a treballar: 
inserció laboral



Punt fort: 
experimentació i 
conjunt del 
projecte

Objectiu a 
treballar: 
seguiment





Punt fort: 
implicació de 
l’Ajuntament

Punt feble: 
dificultats de 
gestió



Punt fort: impacte 
social

Objectiu a treballar: 
sostenibilitat 
econòmica



Objectius dels horts socials

Lleure o oci: passar‐ho bé
Assistencial: subministrar aliments
Ocupacional:  dedicar‐hi temps
Terapèutic: millorar la situaicó psicosocial
Pedagògic: per aprendre (aprendre per a què?)
Inserció social: crear lligams socials
Inserció laboral: crear llocs de treball



Disseny

Diàleg amb 
l’entorn

Condicionants 
del promotor

Processos 
participatius

El procés de disseny



El procés de disseny

Hort com 
a eina Per a què? Obectius 

específics

Hort espai 
dinàmic

Què i com ho 
farem?

Pla de gestió 
social i 

organització

Condicions 
agronòmiques Pla productiuHort 

productiu



Tipus de projectes

Horts d’autoconsum Horts d’inserció ‐
productius



Alguns apunts sobre els projectes d’inserció

A tenir en compte per plantejar projectes 
d’inserció:

‐Diferenciar l’agricultura d’oci de 
l’agricultura orientada al mercat
‐Valorar les necessitats d’inversió
‐Valorar la viabilitat econòmica
‐La orientació al mercat com a element 
fonamental, definir política i estratègia 
comercial
‐...

“Això m’agrada molt... En puc viure?”



Algunes preguntes 

Què mou el projecte?
Quanta organització necessitem?
Com ens organitzem?
Hi ha rols diferenciats?



Què mou el 
projecte?

il·lusió
aprenentatge
valors ecològics
compromís social
...

MOTIVACIÓ 
INTRÍNSECA

MOTIVACIÓ 
EXTRÍNSICA

relacions
incentius
recursos
reconeixement
...



Impactes

“Des que tinc l’hort puc dormir a les nits”

“El meu marit ja no pega els fills”



Com ens organitzem a 
l’hort? (l’equalitzador)

COL·LECTIUINDIVIDUAL

PRODUCCIÓ

COMPRES

VENDES

EINES / 
INFRAESTRUCTURE

S

PLANIFICACIÓ



Punt fort: 
apoderament

Objectiu a treballar: 
sostenibilitat 
econòmica





Objectius del projecte

-Promoure l’auto-
ocupació
-Millorar



Can Codina

Treball
col·lectiu

Projecte 
individual

Inter 
cooperació



Can Codina

Mínim

3h 
setmana

Participar 
de la 

Garbera 

Responsable

6h set + 
respons.

Repart.
ingressos

Personal

Projecte

90% dels 
beneficis



L’hort de cova solera



L’espai

L’hort comptarà amb: 

9 parcel∙les de 250 m2 per cultiu de grups d’adjudicataris
2 parcel∙les de 330 m2 per entitats
1 parcel∙la de 250 m2 per formació
1 parcel∙la de 1.000 m2 per cultiu comunitari
Caseta amb vestidors, serveis i espai per formació



El nostre somni

Un hort OBERT

Un espai INCLUSIU

Un lloc per cultivar RELACIONS

Un projecte TRANSFORMADOR



Activitats obertes

Tallers
Cursos
Cultius
Experiències (ioga, 
observació, música, ...)
I el que entre tots vulguem 
proposar!



Horts grupals

Per cultivar
Per compartir
Per conviure



Hort comunitari

Per cultivar 
col·lectivaent, 
aprendre 
col·laborativament i 
compartir 
solidàriament



Activitats dirigides

Horticultura terapèutica
Cultiu comunitari
Activitats inclusives


