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MEMÒRIA DEL PROJECTE PLA I ARMENGOL 

 

Més enllà del treball de la terra i del conreu, el projecte dels Horts Pla 

i Armengol té com a objectiu final ser un espai de cooperació i de relació, 

d’intercanvi de coneixement i d’aprenentatge, per fer comunitat. És un 

projecte obert al barri, intergeneracional i amb diversitat quan a les 

persones que hi participen. Es vol fomentar la cooperació i el bé comú per 

sobre l’interès individual.  

1. Qui som i com funcionem 

Actualment formem part de l’associació PiA 133 persones, veïnes i 

veïns del districte d’Horta-Guinardó, interessats en l’agricultura ecològica, 

la sobirania alimentària i la gestió comunitària, i que busquem gaudir dins 

la ciutat d’una zona verda i d’un espai de trobada.  

Ens basem en la igualtat i la responsabilitat de totes les persones, per 

això el nostre funcionament és assembleari: les decisions (relatives als 

conreus, funcionament intern, activitats socials...) es prenen en assemblea, 

que es convoquen amb regularitat, i on tothom té veu i vot. Es procura 

buscar sempre el consens en les decisions, per garantir que se satisfan les 

opinions i inquietuds de totes les persones sòcies. 

Per treballar els horts ens organitzem per comissions, una manera de 

funcionar que permet la participació i la implicació de tothom i afavoreix 

que els horts esdevinguin un espai social i de diàleg. Les comissions i grups 

de treball estan obertes a tothom, sense necessitat que siguin experts en la 

matèria.  

La transparència és un dels principis bàsics de la nostra organització: 

les actes de les assemblees s’envien a totes les persones sòcies, i també es 

publiquen a un Google Drive, on les poden consultar. A les assemblees 

s’informa regularment de tots els ingressos i compres i s’aprova el 

pressupost. 



2. Què fem 

El treball als horts  

S’ha treballat a les 33 parcel·les de l’hort de forma col·lectiva, 

basant-nos en els principis del projecte de cooperació, solidaritat i 

comunitat. Totes les parcel·les són col·lectives (hort comunitari). No hi ha 

parcel·les individuals ni grupals, però sí s’admeten projectes 

individuals/grupals, com per exemple el de hugelkultur o el de males 

herbes. 

Seguint el principi d’aprenentatge i l’agroecologia, a les parcel·les 

s’han provat diferents tècniques i pràctiques de conreu i diverses varietats 

d’espècies de plantes, donant prioritat a les locals i incloent algunes no 

molt conegudes per fomentar el seu coneixement. 

Amb què ens vam trobar  

Quan vam entrar als horts ens vam trobar amb una sèrie de 

situacions, que van dificultar els inicis i la marxa normal de l’activitat:  

 Accés limitat per les obres. Això ha significat un horari més 

restringit (matins de 9 a 12 hores,  tardes de 18.30 a 21 hores (a 

l’estiu) aproximadament), quan l’horari establert al projecte era més 

ampli (7:00 a 21:00) i també una limitació d’accés per a les 

persones, ja que fins ara no han pogut entrar els menors d’edat i 

tampoc les famílies i amics no socis. 

 La temporada de primavera/estiu ja havia començat. Això va 

obligar a comprar planters en lloc de llavors i a posar-nos a treballar 

la terra de forma immediata, sense poder haver fet una millor 

planificació de cultius i de la forma de treballar, etc. 

 Adaptació als sistemes d’agroecologia. Per algunes i alguns, 

l’agroecologia ha estat un repte nou, i ha calgut un aprenentatge i 

desaprenentatge d’hàbits adquirits. 

 Deficiències en la terra per manca de nutrients. 



Què hem fet 

-Preparació dels bancals. 

-Compra del planter ecològic i plantació. 

-Instal·lació del reg automàtic (2 sistemes de reg: per exudació i per 

goteig). 

-Recerca i instal·lació de prop de 1.000 canyes.  

-Adobament de la terra amb big bags facilitats pel Districte. 

-Incorporació de nitrogen a la terra. 

-Elaboració de purins d’ortigues per protegir plantes dels pugons i donar 

nutrients. 

Temporada primavera/estiu 

Entre el maig i el juny es va fer la plantació de 4800 planters de:  

 Albergínia mulata 

 Pebrot Caires Reus 

 Tomàquet rosa 

 Tomàquet pebrot 

 Tomàquet Bodar 

 Tomàquet Sant Pere 

 Tomàquet Negre Crimba 

 Tomàquet Cor de Bou 

 Tomàquet cherry 

 Enciam Kirinia 

 Enciam maravilla 

 Enciam llarg 

 Enciam Romà verd 

 Enciam Paladio (roure) 

 Carbassó diamant 

 Mongeta blue lake 

 Carbassa volí 

 Bleda Brigh Ligh 

 Cogombre Bellpuig 

 Carbassó mastil  

 Remolatxa  

 Ceba vermella tardana 

 Mongeta 

 Carbassó mastil 

 Cogombre Bellpuig 

 Col llombarda 

 Mongeta cleo 

 Tomàquet cherry 

 Alfàbrega 

 Tomàquet tres cantos 

 Pebrot Bitxo 

 Carbassa  Avalón 

 Col Reflex 

 Mongeta Nuria 

 Síndria Meridien 

 Síndria Sugar Baby 

 Meló Ricamiel 

 Mongeta Puigcerdà 



Repartiment collita 

Fins principis de setembre es van recollir uns 500 kg de verdures i 

hortalisses; es van fer 5 repartiments setmanals (en dies rotatius de la 

setmana, de dilluns a divendres) entre els socis que van assistir. Entre 

setembre i octubre es van fer 3-4 repartiments més. 

Temporada tardor/hivern 

Per a la temporada tardor/hivern s’han plantat (aproximadament):

 cols (500 unitats)  

 enciam, de 5-6 varietats) 

(725 unitats) 

 espinacs (50 u) 

 bledes (290 u) 

 coliflor (u) 

 api-rabanitos 

 pastanagues 

 bròquil calabre (90 u) 

 bròquil (variat, 500 u) 

 faves (50 kg) 

 calçots (80 kg) 

 alls (500 u) 

 cebes (500 u) 

 col de Brusel·les (100) 

 pèsols (200u) 

 carxofes 

 escarola cabell d’àngel 

 mostassa 

 porro

Formació 

La formació és un dels objectius del projecte, per tal de promoure i 

compartir el coneixement i a la vegada fomentar la participació de totes les 

persones associades. De moment s’ha iniciat amb la formació interna, i més 

endavant també es pensa una formació externa (a les escoles). S’han 

realitzat diferents tallers/pràctiques relacionats amb el rec, plantació, 

sistemes de cultius, microorganismes, etc. (veure la cronologia 

d’activitats).  

Per a mitjans d’hivern està previst també un projecte de Males Herbes, 

o plantes espontànies o roderals, per fomentar el coneixement de les 

espècies que creixen espontàniament al nostre barri. 



 

Comunicació i participació 

Hem creat diferents canals de comunicació i espais per donar a 

conèixer el projecte i les activitats i les convocatòries, i perquè els associats 

i associades puguin preguntar, compartir i expressar les seves opinions, 

queixes i suggeriments i propostes:  

-Pàgina web del projecte: www.hortplaiarmengol.site. Informació del 

projecte, del funcionament de l’associació, notícies actualitzades sobre les 

activitats, com formar-ne part, calendari...  

-Adreça de correu info@hortplaiarmengol.site a la qual qualsevol 

persona s’hi pot adreçar per fer preguntes, comentaris, observacions, 

queixes. Intentem donar resposta a totes les qüestions. 

-Compte a Google Drive on els associats tenen disponible informació 

sobre el projecte: actes de les assemblees generals i de les comissions; 

plans de l’hort, models d’horts urbans, etc. 

-Google grups des d’on s’envien els comunicats (sobre convocatòries 

d’assemblees, notícies, etc.) des de la comissió de comunicació a totes les 

persones associades. 

-També, una bústia física a la caseta d’entrada on les persones puguin 

deixar els seus missatges. 

-Cartells a la caseta de l’hort amb informació sobre els horaris, tallers, 

planificació, etc. 

 

 

 

 

  

http://www.hortplaiarmengol.site/
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CRONOLOGIA  

Finals de novembre del 2018 

Comencen les reunions entre les diverses entitats i associacions 

interessades en el projecte dels horts i d’aquestes amb Districte.  

Es decideix signar una acta fundacional d’una entitat que englobi tots els 

participants, l’Associació Promotora d’Horts urbans del Guinardó, i es 

comença a tramitar la inscripció al registre. 

23 de març 

Assemblea informativa al Centre Cívic del Guinardó per resoldre els dubtes 

a tota la gent interessada a saber en quin estat es troba la gestió dels horts 

comunitaris Pla i Armengol. Expliquem quina és la situació legal i quines 

són les propostes d’organització i dinamització.  

 

29 de març 

Assemblea per aprovar els estatuts de la nova Associació, que ens ha de 

servir de paraigües per la gestió cívica de l’hort comunitari. 

També s’aprova  la quota anual de l’Associació, que és  de 10 euros, per 

poder fer front a les despeses d’assegurança i de tràmits administratius. 

Comencen tres setmanes de negociacions amb l’Ajuntament per arribar a 

un acord en el text dels documents de l’Acord de Voluntats i del Reglament 

Intern que ens permeti posar en pràctica el projecte. 



 

12 d’abril  

Assemblea al Centre Cívic del Guinardó per acabar de debatre el Reglament 

Intern de l’Associació i aprovar-ho. 

20 de maig 

Signatura de l’Acord de Voluntats i del Reglament Intern amb l’Ajuntament  

i entrada als horts.   

Tot i que des de l’abril, ja tenim tota la documentació preparada (Projecte, 

Estatuts, Règim Intern), la signatura es retarda per diverses raons i el 

conveni que signem té una validesa de 6 mesos, ja que estem en període 

electoral i no es pot signar el document definitiu.  

 

22 de maig 

Assemblea general de tots els associats al Mas Guinardó on debatem el 

funcionament de l’Associació. La comissió tècnica exposa tot el relatiu a la 

distribució de les parcel·les, cultius, compostatge, materials, formació, 

repartició de tasques… 

A partir d’aquí, ens posem mans: reparem els bancals; comprem el planter 

ecològic i el plantem; al principi reguem a mà; muntem el reg automàtic a 

les 33 parcel·les; fem excursions per anar a buscar més de 1000 canyes...  



 

8 de juny  

Col·locació de canyes a les tomaqueres, després de pelar-les i mirar que no 

tinguin cotxinilles. 

 

17 de juny  

Taller pràctic per aprendre a instal·lar el rec automàtic i, de pas, col·laborar 

per muntar els trams dels tubs a totes les parcel·les segons les indicacions 

d’uns companys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

1 de juliol 

Taller per fer purins d’ortiga i de cua de cavall i aplicar-ho a les tomaqueres 

i pebroteres. Fem tres litres que barregen amb aigua amb una proporció 

1/10, per obtenir 30 litres, que, a més de protegir de pugons a les plantes, 

proporcionaran nutrients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de juliol  

Arriba la palla que vam demanar i la distribuïm a unes determinades 

parcel·les, on tindrà dues funcions: preservar la humitat de la terra i 

impedir que creixin males herbes. 

.  

  

 

 



 

10 de juliol 

Arriben els fems: 10 big bags. 

 

25 de juliol  

Taller de planters, que ens permetran, a partir de setembre, cultivar les 

nostres plantes i no haver-les de comprar. Fem planters de bròcoli 

romanesco i calabrese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 d’agost 

Primera collita. Tot el que collim, ens ho repartim entre les persones que hi 

ha als horts tenint en compte els principis i valors del projecte: solidaritat, 

cooperació, respecte, comunitat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de setembre 

Primera assemblea després de l’estiu, seguit d’un vermut al Mas Guinardó. 

Aprovem les noves comissions i grups de treball, repassem tot el que hem 

fet fins ara (amb les fites i entrebancs inclosos) i presentem i aprovem 

nous projectes: el de les “males herbes”, l’hotel dels insectes i el del cultiu 

en monticle. 

  

  



 

17 i 18 de setembre 

Taller de cultiu d’alls i calçots. Plantem tres fileres amb uns 130 dents d’alls 

amb una distància entre planta y planta de uns 13-15 centímetres. 

 

26 de setembre 

Taller sobre microorganismes, dedicat a la captura i multiplicació dels 

microorganismes. Tres setmanes més tard, tenim la segona part: 

continuem amb la part pràctica per a multiplicar microorganismes. 

L’objectiu és aprendre a elaborar els nostres propis fertilitzants sense haver 

de dependre “d’insumos” externs. 

 

 

 



 

7 d’octubre 

Taller per construirun hotel d’insectes que aculli a insects pol·linitzadots iI 

benèfics com les marietes, les, crisopes i les abelles i vespes solitàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 d'octubre 

Taller per fer melmelada de carbassa, aprofitant les que tenim als horts, i 

amb aquesta preparar montaditos (torradeta-melmelada de carbassa-

formatge) per la primera festa dels horts Pla i Armengol. 

.  

 



 

2 de novembre 

Taller de cultiu en monticle: un sistema que consisteix a posar una pila de 

fusta, branques, fulles, cartó, etc., coberta de terra, on es cultiven les 

verdures. 

 

 

 

 

 

 

 

8 de novembre  

Assemblea dels Horts. 

9 de novembre 

Festa dels horts comunitaris Pla i Armengol. Des de primera hora de la 

tarda fins la nit vam tenir un seguit d'activitats tant per a infants 

(xocolatada, jocs i tallers) com per a adults (concerts i sopar de germanor). 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 

Fitxes dels cultius 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 

 


