
Grup de treball de  
polí ques alimentàries sostenibles 
Nou cicle de Trobades sobre horts municipals 2022 

De cara a aquest 2022, us proposem un cicle d’ac vitats del Grup de   
treball de polí ques alimentàries sostenibles per compar r       
experiències i coneixements sobre la ges ó dels horts municipals en el 
marc de l’alimentació sostenible, amb sessions virtuals i, de nou, també 
una visita presencial a un projecte.  

7 d’abril  Compar m les conclusions de la Trobada  
   Estatal d’Horts Urbans (virtual) 

19 de maig  Visita a l’Hort del Mercat de Barcelona 

29 de juny Agricultura urbana i alimentació sostenible  
   (virtual) 

Compar m les conclusions de la 
Trobada Estatal d’Horts Urbans 

Sessió virtual via Zoom  

Data: 7 d’abril del 2022 
Horari: de 10:00 a 12:00 h 

Inscripcions per tot el cicle:  
xarxasost@diba.cat  

 

Organitza:                                                                   Amb el suport tècnic de:                                                          



Grup de treball de  
polí ques alimentàries sostenibles 
Compar m les conclusions de la Trobada Estatal d’Horts Urbans 

Ordre del dia. 7 d’abril 
L’objec u d’aquesta sessió és compar r les conclusions dels grups de 
treball i ponències de la Trobada estatal d’horts urbans que es va        
realitzar el passat octubre a Barcelona i adaptar les conclusions o       
propostes recollides i que poden tenir aplicacions als horts urbans      
impulsats pels ajuntaments. 

10:00 h Benvinguda i presentació dels assistents 
10:05 h Exposició de les conclusions dels grups de  
treball i ponències  

Com millorar l’impacte social dels horts i l’hor cultura    
terapèu ca. Josep M. Vallès 

 

 

 

Els horts urbans i l’adaptació al canvi climà c. Aurora Serra 

El disseny de projectes d’horts urbans. Josep M. Vallès 

10:45h Treball en grups 

Es crea un grup per cadascun dels temes i es fan reunió 
on es recullen comentaris, propostes i adaptacions a la 
situació real de cada municipi. 

11:30h Posada en comú  

12:00h Comiat 

Organitza:                                                                   Amb el suport tècnic de:                                                          


