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El 90% de las mercancías viajan por mar
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MEDIA VUELTA, 
NO HAY SALIDA



Qué
 

podemos hacer?



?El projecte hort social



?Can Amat



?Can Amat



?Can Amat

Nom: Hort social de Can Amat

Ubicació Can Amat, Les Fonts -

 

Terrassa

Entitat col·laboradora Càritas

 

de Terrassa

Gestió Càritas

 

de Terrassa amb el suport de Tarpuna

Tipologia de projecte Hort ocupacional

 

d’autoconsum per a famílies en risc d’exclusió

Superfície 2.500 m2

Capacitat 13 usuaris amb parcel·la individual més una parcel·la comunitària

Any d’inici 2014

Observacions



?Can Amat



?L’Illa dels Tres Horts

Nom: Illa dels Tres Horts

Ubicació Font de la Guatlla, C/ Chopin

 

18, Barcelona

Entitat col·laboradora Ajuntament de Barcelona, AVV Font de la Guatlla i altres.

Gestió Tarpuna

 

SCCL

Tipologia de projecte Espai formatiu i de dinamització

 

social

Superfície 1000 m2

Capacitat 9 parcel·les per a entitats + espais de tallers i altres.

Any d’inici 2012

Observacions http://hortsocial.org/illa3horts.html

http://hortsocial.org/illa3horts.html


?El projecte hort social



?El projecte hort social

Nom: Horta de Santa Clara

Ubicació Convent de Santa Clara, Fortià

Entitat col·laboradora Fundació

 

Acollida i Esperança

Gestió Compartida Tarpuna

 

i Fundació

 

Acollida i Esperança

Tipologia de projecte Hort d’inserció

 

laboral per a persones amb discapacitat

 

i en procés 
d’inserció

 

social
Superfície 1,5 has

Capacitat 4 treballadors amb discapacitat

 

a mitja jornada

Any d’inici 2012

Observacions http://hortsocial.org/santaclara.html

http://hortsocial.org/santaclara.html


L’hort social Santa Clara



L’hort social Santa Clara



El reto

La comercialización directa



?El projecte hort social

Nom: Hort de Can Valldaura

Ubicació Can Valldaura, Barcelona

Entitat col·laboradora Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

Gestió IAAC

Tipologia de projecte Hort experimental sobre autosuficiència

Superfície 600 m2

Capacitat

Any d’inici 2014

Observacions



?El projecte hort social



?El projecte hort social

Nom: Can Codina

Ubicació Can Codina i Can Diviu, Llinars del Vallès

Entitat col·laboradora Ajuntament de Llinars del Vallès i Ajuntament de Cardedeu

Gestió Tarpuna

 

SCCL

Tipologia de projecte Hort formatiu i productiu

Superfície 3,5 has

Capacitat 25 usuaris amb parcel·la d’autoconsum, 2ha de banc de terres (8 usuaris 
d’autoocupació).

Any d’inici 2012

Observacions http://hortsocial.org/cancodina.html

http://hortsocial.org/cancodina.html


L’hort social de Llinars



L’hort social de Llinars





www.hortsocial.org
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