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Un hort comunitari pel barri

Aquests dies farà gairebé un any que un grup de veïns i ve-
ïnes ens vam reunir per rellançar un projecte d’hort comu-
nitari al nostre barri. La idea ja venia de lluny; pels volts de 
l’any 2013 es va impulsar per primera vegada aquesta inicia-
� va, però malauradament, no va tenir l’èxit que esperàvem.

Reprenent aquella idea, ens hem engrescat de nou i avui dia 
ja som més de 25 famílies les que ens hi hem afegit i apro-
fi tem l’oportunitat que ens ofereix la revista de l’Associació 
de Veïns del barri de Mon� livi per donar a conèixer aquest 
projecte.

Per començar, què és un hort comunitari? Els horts comu-
nitaris són una de les formes que adopta l’agricultura a 
les ciutats i a les zones periurbanes. Es tracta d’inicia� ves 
autoges� onades, que són fruit d’un grup de persones que 
volen treballar un hort i s’organitzen per aconseguir l’espai, 
crear-lo i mantenir-lo (Manual de l’hort comunitari, Ajunta-
ment de Barcelona).

Tenint en compte la realitat social en què vivim, en el nostre 
cas hem decidit dur-lo a la pràc� ca per mitjà de parcel·les 
autoges� onades per les persones par� cipants, un cop re-
par� t l’espai, i una sèrie d’espais comuns sempre amb l’es-
perit de mantenir una experiència col·lec� va sense renunci-
ar als desitjos i les il·lusions dels membres par� cipants.

El projecte
A tocar de l’escola bressol l’Olivera, entre els carrers Palau-
sacosta i Josep Bosch i Puy “Piculives” i al bell mig del barri, 
hi ha un terreny de � tularitat municipal avui dia en desús.

D’una super� cie aproximada de 1.100 m2, havia estat en 
temps històrics una zona de camps de conreu com bona 
part del barri i considerem que és un espai adient per de-
senvolupar-hi aquesta ac� vitat. Actualment és un prat amb 
vegetació herbàcia dominant amb quatre freixes de mida 
mitjana que hi creixen a les vores. Creiem que les caracte-
rís� ques del terreny, fer� litat del sòl, accessibilitat d’aigua 
i proximitat a la trama urbana, les fan idònies per la instal-
lació d’un hort urbà col·lec� u.

Hem desenvolupat un document que hem tramès a l’Ajunta-
ment de Girona que analitza les caracterís� ques de l’indret, 
el possible repar� ment de l’espai així com les tècniques de 
conreu i els criteris generals per a desenvolupar aquesta 
proposta. Paral·lelament, vam fer una primera assemblea 
(telemà� ca) per establir-ne les bases i així mateix aprovar 
col·lec� vament una proposta de norma� va per a regular 
l’espai.

Volem convèncer l’Ajuntament de la viabilitat d’aquest pro-
jecte i de la seva gran potencialitat en molts aspectes: edu-
ca� us, de cohesió social i veïnal, demostra� u d’alterna� ves 
de consum i ges� ó… i tantes altres coses. Ara com ara sem-
bla que l'Ajuntament de Girona hi està disposat i cal concre-
tar en primer lloc la cessió temporal del terreny per poder 
� rar endavant el projecte. Sens dubte, la voluntat munici-
pal serà clau per a poder fer possible aquest desig col·lec� u 
que, pensem, pot ser tota una experiència per al barri. 

Esperem poder-ho veure créixer ben aviat!

Ens podeu contactar a: hortsmon�livi@gmail.com

Proposta de repar� ment
(parcel·les d’uns 1,5 m x 9 m de llargada)


