
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) 

Visita a l’Hort del  
Mercat de Barcelona  
Sessió presencial 

Data: Dijous, 19 de maig del 2022 
Horari: de 9:00 a 13:00 h 

Inscripcions per tot el cicle:  
xarxasost@diba.cat  

 

Organitza:                                                                   Amb el suport tècnic de:                                                          



Grup de treball de  
polí ques alimentàries sostenibles 
Visita a l’Hort del Mercat de Barcelona  

 
Des del juny  del 2021 s’ha posat en marxa a Barcelona un projecte 
d’hort urbà a la coberta del Mercat de la Vall d’Hebron. Es tracta 
d’un projecte molt singular ja que són 1.750 m2 de la coberta que 
estan habilitats com a espai de cul u. La singularitat prové també 
del model de  ges ó proposat pel districte: la ges ó és oberta i     
comunitària i està contractada a una en tat externa a través d’un 
concurs. 
L’objec u de la visita és conèixer el projecte i valorar els aspectes 
innovadors i singulars que poden ser inspiradors per als projectes 
d’horts dels diferents municipis. 

Organitza:                                                                   Amb el suport tècnic de:                                                          
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Ordre del dia. 19 de maig 
9h Benvinguda 

9:15h Visita a l’Hort del Mercat  

9:45h Pausa – cafè 

10h Presentació del model de ges ó del        
projecte proposat al plec tècnic 

11h Treball en grups per iden ficar: 

Què ens agrada del projecte ? 

Quins aspectes del projecte són inspiradors i podrien 
adaptar‐se a la realitat dels horts d’altres municipis ? 

El projecte té com a un dels objec us ser un espai d’ex‐
perimentació i difusió, què li voldríem demanar que 
avalués o quins aprenentatges hauria d’estudiar? 

12:15h  Posada en comú dels grups de treball 

13:00h Comiat 

Organitza:                                                                   Amb el suport tècnic de:                                                          
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Com arribar‐hi 
L’hort està situat al terrat del Mercat de la Vall d’Hebron 
(Passeig de la Vall d’Hebron 130, Barcelona, h ps://goo.gl/
maps/HURTLi9Zx8339xU27. L’accés a l’hort es fa mitjançant 
l’ascensor que hi ha a l’entrada del mercat, a la planta 1.  

Tingueu en compte que hi ha un segon ascensor, el de         
l’entrada del Lidl que no arriba a la planta 1, cal buscar el que 
hi ha a l’entrada del propi mercat. 

La parada Vall d’Hebron L3 i L5 està al costat i pels cotxes hi ha 
un pàrquing que s’hi accedeix girant pel carrer Coll i Alentorn. 
El pàrquing és de pagament o cal fer una compra al centre    
comercial. 

Organitza:                                                                   Amb el suport tècnic de:                                                          


