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

Prestació de serveis de gestió i dinamització dels horts socials i 
urbans lúdics de l'entorn del carrer pla de Sant Feliu de Llobregat.

Localitat i any d'inici

Sant Feliu de Llobregat; 2014

Objectius principals

L’objectiu d’aquest hort és ser un instrument a favor de les 
persones amb risc de pobresa i exclusió social per què augmentin 
les possibilitats i els recursos per participar plenament en la vida 
econòmica, social i cultural del municipi. L’hort és, per tant, una 
eina al servei d’un procés d’inserció sòcio- laboral més ampli i 
integral. Es tracta de mantenir l’impacte psicosocial en la millora 
de les competències personals.

Administracions i/o entitats implicades

Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
Càritas. 
Casal de Can Falguera.
Banc d’aliments. 
Creu Roja. 
Pla de Rescat Social. 

Superfície cultivada total i número de parcel·les

2.500 m2
20 parcel.les

Perfil i número de persones participants

Totes les persones que participen en el projecte venen derivades 
dels Serveis Socials de Sant Feliu. 
Actualment son 20 participants. 

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

Prèviament a l’entrada en el projecte de l’hort, cada participant 
passa una entrevista amb la persona de referencia de Serveis 
socials, la qual valora si la persona requereix les condicions per fer-
ne part. 

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

2. Som professionals. Biòleg i enginyera técnica agrícola. 

Funcionament quotidià



Es reparteix la feina comunitària en dos dies a la setmana. Els dos 
dinamitzadors del projecte incentiven el treball a la parcel.la 
comunitària. 
Cada persona té la seva parcel.la individual, però abans ha de 
treballar la comunitària. 

Reptes/dificultats que han sorgit i com les heu treballat

Mal entesos entre participants.
Poca voluntat de treballar a la parcel.la comunitària. 
Poca motivació. 

Pressupost anual

10.000 euros

Persona de contacte i correu-e

German Martínez: german@tarpunacoop.org


