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

Hort Cal Tomàquet

Localitat i any d'inici

Navàs, 2017

Objectius principals

 Desenvolupar  experiències  d'agricultura  ecològica,  afavorint  l'adquisició  de
coneixements, valors i tècniques per l'autoproducció d'aliments.

 Fomentar la utilització òptima dels recursos locals i naturals.

 Fomentar  la  relació  i  comunicació  entre  veïns,  adoptant  actituds  de
col·laboració i solidaritat.

 Motivar la integració entre les diferents generacions i col·lectius socials.

 Millorar la salut dels navassencs/ques a través de l'exercici físic i l'alimentació
saludable.

 Afavorir l'accés dels col·lectius desfavorits a aliments frescos i de qualitat.

 Garantir  la  igualtat  d'oportunitats  i  l'accés  igualitari  dels  horts  ecològics
d'homes i dones.

Administracions i/o entitats implicades

Ajuntament de Navàs

Superfície cultivada total i número de parcel·les

325 m2 (13 parcel·les de 25m2). Es pot ampliar la superfície cultivada en el 
futur (superfície del terreny 1.300m2)

Perfil i número de persones participants

Per aquest projecte es va obrir la possibilitat a adjudicar un hort a qualsevol 
que tingués interès sense marcar cap criteri social si no hi havia una alta 
demanda. El resultat ha estat una mescla entre alguns jubilats, aturats, gent 
jove, treballadors, una associació de dones… Els criteris de gènere també han 
quedat força equilibrats, com apuntats són 7 dones i 6 homes, però la majoria 
hi participa amb les seves parelles i famílies. En total hi participen una vintena
de persones.

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

Les entrades es van fer omplint un formulari d’interès i assistint a unes 
reunions prèvies. Les sortides funcionen per interès propi de les participants a 
abandonar el projecte o per incompliment del reglament de règim intern.

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

Un tècnic de l’Ajuntament, llicenciat en Biologia.
Un formador extern de l’associació L’Era, espai de recursos agroecològics 
(durant 4 mesos).



Funcionament quotidià

Una reunió mensual i en l’actualitat una sessió de formació en horticultura 
ecològica mensual, així les trobades de grup han estat cada 15 dies. Com que 
és un projecte nou, el funcionament es començarà a definir ara que la gent ha 
començat a participar per escollir la fórmula que vagi bé a tothom.

Reptes/dificultats que han sorgit i com les heu treballat

En un principi anàvem a cultivar tot el terreny, però al ser un solar abandonat 
hi havia una bona part del terreny que estava molt ple de runes, per tant calia 
fer una forta intervenció prèvia per treure el runam. Així que vam decidir fer 
unes parcel·les més petites perquè tothom pogués començar amb unes 
mínimes condicions i treballar conjuntament la preparació i regeneració del 
tros de terreny que està en pitjors condicions. 

Pressupost anual

La part necessària per tirar endavant el projecte dins del total de 50.000€ de 
la partida per Sobirania Alimentària.

Persona de contacte i correu-e

Jordi Almiñana Domènech (alminanadj@navas.cat)

mailto:alminanadj@navas.cat

