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El 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 quant a les persones que hi participen. Es vol
fomentar la cooperació i el bé comú per sobre l’interès individual.
Formem part de l’associació PiA entre 140-180 persones, veïnes i veïns del Districte
d’Horta-Guinardó, interessats en l’agricultura ecològica, la sobirania alimentària i la
gestió comunitària, i busquem gaudir dins de 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 assemblees, 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 satisfacin 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.
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Què hem fet aquest 2021
1. Funcionament i organització interna
L’any 2021 es va renovar la Junta, que queda conformada per Bernat Fabregat, Lluís
Arias, Amanda del Pozo, Joan Romero, Juan Ramon Maese i Marta Aznar.
Al març es va aprovar establir una quota fixa a l’any (per cobrar al mes de juliol) per
tal de tenir fons i per assegurar un compromís dels associats i associades. Es podrà
continuar amb derrames extraordinàries quan hi hagi necessitat de liquiditat.
S' han fet dues entrades de
gent nova: una al febrer, en què
van entrar 30 persones, i una
altra al desembre, en què van
entrar 31 socis i sòcies.
Malgrat el confinament, es van
mantenir
les
assemblees
generals, que vam fer de forma
telemàtica en els mesos de
gener, març i maig. Al juny vam
recuperar
les
assemblees
presencials

Es va aprovar la creació d’una nova figura, la d’Amics dels Horts, destinada a
persones que no vulguin (perquè no es volen implicar tant) o no puguin (perquè no
viure al districte o perquè encara estan a la llista d’espera) fer-se socis i sòcies. No
podran treballar la terra ni col·laborar en les comissions o en els grups de treball
però sí participar en determinades activitats i tallers puntuals i rebran informació
sobre els horts. Es posarà en marxa durant l’any 2022.
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2. Plantacions i cultius
Les 33 parcel·les estan distribuïdes de forma molt
diferenciada, per tal de provar diferents tècniques i
pràctiques de conreu i diverses varietats d’espècies
de plantes, donem prioritat a les locals i n'incloem
algunes de no gaire conegudes per fomentar el seu
coneixement:
- Parcel·les de 1-6: parades en crestall
- Parcel·la 7: projecte de florals
- Parcel·les 8-11: policultiu
- Parcel.la 12 projecte de plantes espontànies i
Hulgelkultur.
- Resta de parcel·les: cultiu tradicional
Aquest any hem plantat quatre espècies noves:
armoll, alficòs, cacauet i xirivia.

Plantació primavera/estiu
Albergínies morades
Albergínies blanques
Alfàbrega
Alficoz
Alls tendres
Armoll
Apis
Blat moro
Bledes
Cacauets
Canonges
Carbassa
Carbassa violí
Carbassons

Carxofes
Ceba tendra
Cogombres
Colinap
Coriandre
Enciams
Escarola
Espàrrecs
Florals
Herbes espontànies
Julivert
Mongenta perona
Mongeta alta
Mongeta baixa
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Moniato
Pastanaga
Patates
Pebrot
Pebrot
Porro
Remolatxa
Ruques
Síndries
Tomàquets: bodar,
barbastro, cor de bou,
platense, negro santiago,
xerry, monterosa
Xirivia

Plantació tardor/hivern
Alls
Alls tendres
Api
bitxos picants
Bledes verdes, colors
Borratxa
Bròcoli, morat i
Sta.Teresa,
Romancesco, napolità
Calçots
Canonges
Carxofa

Cebes
Cebes tendres
Cogollo Tudela
Col espiguellat,
kale, paperina,
plana, Xorca...
Colinap
Coriandre
Enciam de Calaf, roure
meravella, little leaf,
Escarola
Espinacs

Faves Reina Mora
Florals
Fonoll
Nap daikon, gallec
Patates
Pèsols
Porros
Rabanets
Raves
Remolatxa
Ruca
Xirivia

Entre els projectes i treballs relacionats amb la terra, destaquem:

Eixamplar la nostra dieta alimentària
A principis de l’any 2021 es va posar en marxa aquest projecte, que s’ubica fora de
les parcel·les de cultiu, entre les parcel·les 11 i 16, en un espai més natural, menys
acotat. Es tracta de donar cabuda a plantes que tenim al nostre costat, que creixen
de forma espontània a l’entorn urbà, a la muntanya, als marges dels camins, i que
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requereixen poca cura (no necessiten reg programat, ni adob). Són plantes
tradicionals, que els nostres avis i pares consumien en el passat però que ara no
estan dins el circuit de consum estàndard. La finalitat és recuperar-les, donar a
conèixer les seves propietats, i tornar-les a integrar a la nostra dieta, amb l’objectiu
final d’avançar cap a la sobirania alimentària.
Algunes de les plantes que s’han cultivat són:
Pixallits (Taraxacum officinalis)
Ortiga dioica (Urtiga dioica)
Marrubio (Marrubium officinalis)
Lletsó (Sonchus oleraseus)
Blet blanc (Chenopodium album)
Amarant (Amaranthus bybridus)
All (Allium oleraceum)
Creixent bord (Apium nodiflorum)
Card Marià (Silybum marianum)
Colitxos (Silene vulgaris)
Camomila (Matricardia chamomilla)
Card marià

Fem un hort d'espontànies
Al novembre de 2021 es fa un pas més en el projecte anterior i s’acorda plantar
una quantitat més gran d’espontànies comestibles en als marges, per tal de cultivarles no només de forma testimonial i didàctica, sinó per poder disposar de collita per
als socis i sòcies. El projecte inclourà la realització de tallers i un receptari.
Document del projecte
en arxiu adjunt
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Projecte de compostatge
Durant aquest 2021 s’ha donat un fort impuls al projecte de compostatge.
En un inici, el projecte va ser plantejat amb una intenció didàctica i pedagògica,
però, de manera progressiva, cada cop més associades es van comprometre amb
aquesta aventura i ara s’ha plantejat com a quelcom pràctic i útil per al
funcionament de l’hort.
Actualment, comptem amb un total de vuit compostadors (vam començar
3
construint-ne tres), cadascun d’ 1 m de capacitat. Estan construïts a partir de palets
reciclats, els quals han estat recollits per associats de l’hort al barri.
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El model que desenvolupem a l’hort és el “compost de lasanya”, denominat així per
les “capes de marró i verd” que es van apilant en proporció 1-2. El càlcul de
rendiment del procés de transformació de deixalles en compost actualment és del
20-30%. Cada compostador pot donar de 18 a 20 sacs de 25 l, és a dir, 2700 l
aproximadament.
Es van obtenir dues collites de compost: la primera al març 2021, que va
proporcionar 54 sacs de 25 l cada un aproximadament, és a dir, 1350 l en total. La
segona recollida, cap a l’octubre, va proporcionar un major rendiment, ja que es va
poder acumular un major percentatge de residu orgànic.
Per al projecte del compost,
es
va
comprar
una
trituradora.
L’objectiu més immediat del
projecte és obtenir compost
per aconseguir un hort
resilient i autosuficient, però
també conscienciar sobre la
utilitat i els beneficis del
compostatge entre els veïns
i veïnes dels barris propers i
a tota la ciutat de Barcelona.

Banc de llavors i planters
Durant aquest any aquest grup, que es va
crear al juliol de 2020, s’ha reforçat, amb més
participants, millor organització i millor
repartiment de les tasques. El grup
s’encarrega de triar les plantes per a llavor,
recuperació de les llavors i preparació de
planters.
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A partir de l'experiència desenvolupada
durant aquest any, hem portat a terme una
sèrie de modificacions en la nostra
manera de deixar documentades les
tasques del nostre grup a efectes de
facilitar la comunicació amb la resta de
companys de l'hort i també per d'evitar
confusions, ja que en cada temporada de
cultiu manipulem més de 35 plantes entre
espècies i varietats:

-Al llistat, en Excels, enumerant les
plantes segons les seves famílies
botàniques es manté sense canvis.
-Als etiquetats dels pots amb les llavors
s'ha afegit la indicació de percentatge de
germinació.
-Al llistat de comandes, que cada grup de
cultiu demana, se li ha afegit la
corresponent identificació del llistat
excels i data de sembrada. Aquest llistat,
com sempre, es troba dintre de
l'hivernacle per a consulta general.
-Finalment, les safates de cultiu
continuen indicant espècie, varietat,
número d'excels i data de cultiu.
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-Els llistats amb les comandes de
cada grup de cultiu van arribar a
tots els socis amb l'acta de la
comissió tècnica, i, a més a més, es
poden consultar en el Google Drive
del nostre hort.

Respecte a la producció, a la
temporada
estiu
2021,
vam
aconseguir una producció pròpia,
entre planters i sembra directa,
propera al 80% de la demanda total.
Tan sols vam comprar cebes per a
calçots, alls i patates. A conseqüència
d'un retard dels planters d'albergínia
morada, vam haver de comprar
planters.

Temporada tardor-estiu 2021/22: es
van presentar, a la reunió de la
comissió tècnica del 13 de desembre,
totes les comandes de cada grup de
cultiu. Ja estan preparades les safates
amb llavors de tomàquets. Es tracta
de sis safates amb 416 alvèols.
Aquesta temporada incrementarem
el nombre d'espècies de varietats
locals. A més a més s'incorpora
alguna comanda des del nou
projecte “Fem un hort d'Espontànies”.
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3. Comissió pedagògica
La Comissió Pedagògica va iniciar les visites escolars el 9 de febrer de 2021 a causa
de la incidència de la pandèmia de la Covid-19, i els dubtes que generava la
possibilitat de fer entrar grups escolars al recinte. L’activitat va acabar el 8 de juny.
Previ acord amb l’Assemblea, es va decidir que aquestes visites es farien els dimarts
de 10h a 12h del matí. La seva durada seria d’una hora per grup-classe, i se’n van fer
dues tots els dimarts excepte el 8 de juny, que només va venir un grup.

Resum de l’activitat:
Han vingut a l’hort un total de 468 alumnes: 7 grups d’infantil, 4 grups de cicle
inicial, 16 grups de cicle mitjà, 1 grup d’ESO i 4 grups d’educació especial.
Hi han participat 6 escoles (infantil i primària), 1 institut i una escola d’educació
especial:
Escola Especial Mare de Déu de Montserrat
Espai Aigua
IES Valldemossa
Jesuïtes de Gràcia
Escola Parc Guinardó
Escola Mas Casanovas
Escola Balmanya
Escola Torrent d’en Melis
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S’han fet dos tipus d’activitats: visita als horts i explicació general, i visites sobre
temes específics: aromàtiques, diferents tipus de conreus, compost, el reg i les
eines.

Valoració de l’activitat:
La demanda de les visites a l’hort es pot considerar un èxit, ja que s’han omplert
tots els dimarts. Només es va anul·lar una visita a causa del confinament d’una
classe per Covid.
Les escoles participants també han valorat positivament l’activitat, i el fet de
poder comptar amb un hort comunitari, molt a prop seu, on els infants han
pogut veure i conèixer de primera mà tot el que fem.
Han estat molt ben acollits pels nens i nenes els productes basats en la
dissolució de plantes aromàtiques en alcohol o vinagre, que havíem elaborat
prèviament, per mostrar la utilitat d’aquestes plantes.
La Comissió Pedagògica considera que hem complert amb l’objectiu d’obrir els
horts a la comunitat educativa del districte i així haver pogut compartir i donat
a conèixer el nostre projecte a molts infants i joves.
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Altres activitats
-Assessorament a l'escola d'Educació Especial Folch i Camarasa per muntar el
seu hort a taules de cultiu.
-Visita i col·laboració per un treball sobre gestió cívica i horts comunitaris de 2
estudiants de ciències polítiques i gestió pública de la UAB.
-Tutorització d’un treball sobre el “Funcionament d'un hort urbà i els seus
mètodes d'organització” d’una estudiant d’Antropologia de la UB.
-Visita a l’hort del Jardí Botànic Històric de Barcelona per tal de conèixer el seu
projecte amb les escoles i conèixer el seu hort, així com el seu banc de llavors
i la seva conservació.
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4. Comissió de participació social
La Comissió té com a objectiu fomentar la participació de col·lectius en
situació de vulnerabilitat del barri, així com promoure valors de solidaritat
entre els propis associats. Amb aquest objectiu, es contacta i es treballa en
xarxa amb l’administració local, Serveis Socials, i amb les entitats socials del
barri. D’aquest treball en sorgeixen 3 projectes que actualment estan en marxa:

Anem a l’hort
És un projecte sorgit dels Serveis Socials del barri, al gener del 2020, s'hi
valoren els horts com un recurs de barri interessant per les pròpies usuàries,
atès el seu potencial socialitzador i ocupacional. Amb aquelles persones
interessades, es conforma un grup i, després d’una presentació en el mateix
hort, s’assignen persones sòcies referents, en funció de la disponibilitat horària
de cadascuna d’elles. A partir d’aquí, els participants poden venir,
periòdicament, a treballar a l’hort, a les collites i a les activitats i tallers que s’hi
organitzen.
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Collita solidària
Després de cercar i contactar
amb diferents entitats del barri
que
incorporessin
l’ajuda
alimentària, dins del seu àmbit
d’actuació,
finalment
vam
establir la col·laboració amb 3,
atenent criteris de proximitat,
volum de famílies ateses i
valors coincidents amb els de
l’Associació: Xarxa d’Aliments,
Gresol i Crec amb tu. S’ha
establert un sistema rotatiu,
cada mes o cada dos, en funció
de la productivitat de l’hort en
cada moment. La primera
collita es va dur a terme el 27
de març del 2021 i fins al
moment se n’han realitzat 6.

Fundació Accem
Aquesta entitat contacta amb l’Associació el mes de juny del 2021, arran de
l'obertura d'un nou centre d’acollida al barri uns mesos abans, en el marc del
projecte “Programa d’Ajuda Humanitària a Immigrants” que acull 46 nois.
Recentment, el centre s’ha tancat però, tot i així, hem considerat idoni donar
continuïtat a la col·laboració amb els nois interessats que han pogut ser allotjats en
pisos de la mateixa Fundació. De moment, hem iniciat una prova pilot amb un dels
nois subsaharians, que està venint de forma regular a l’hort amb una persona
referent.
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5. Tallers i activitats
Tallers
Aquest any, amb el confinament i les restriccions, no hem pogut fer tantes activitats i
tallers com voldríem. Tot i així, hem realitzat diversos tallers:

-Taller d’elaboració de Bocashi (18/04)
-Taller de biochar (5/12)
-Taller de plantació tomàquets (19/12)
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Participació en activitats amb altres entitats
48h d’agricultura i verd urbà
Dins del programa Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, el cap de
setmana 29-30 de maig es van organitzar Les 48 hores, per sensibilitzar sobre la
importància de l’agricultura urbana i el verd a la ciutat. Els horts Pla i Armengol ens
vam sumar a la iniciativa amb visites guiades dissabte al matí, i per la tarda una
xerrada a càrrec d’Òscar Rodríguez, agricultor, jardiner i enginyer tècnic agrícola,
sobre l’obtenció de llavors de varietats tradicionals.
.

Encuentro Estatal de
Huertos Urbanos

Els Horts PiA vam participar en el
3er Encuentro Estatal de Huertos
Urbanos, que es va fer els dies 8, 9
i 10 d’octubre a Barcelona. La cita
va reunir una trentena de
projectes d’horticultura urbana
amb
l’objectiu
d’intercanviar
coneixements i sinergies.

Els Horts PiA vam participar en els grups de treball que es van organitzar per debatre
diversos temes al voltant dels horts urbans i projectes comunitaris. També van acollir
la 2a jornada, el dia 9, amb diverses activitats: portes obertes i visites guiades.
.
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Setmana de l'alimentació sostenible
Dins de la Setmana de l’Alimentació Sostenible (14-24 octubre), el dissabte 15
d’octubre els Horts PiA vam realitzar una xerrada sobre <<El repte de l’hort
comunitari>>, als jardins dels Tarongers (Ciutat Vella), a càrrec de José Maria i
Lluís Arias.
Enllaç Aquí

.

El dimarts 19, algunes persones de
l’hort vam participar en una ruta
guiada de plantes comestibles pels
jardins Pla i Armengol i per l’hort, a
càrrec d’Eixarcolant. Vam descobrir
o
recordar
moltes
plantes
silvestres que tenim a prop i els
seus usos (gratacul o rosa canina,
corretjola, sajolida o ajedrea,
ortiga…).
.
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Altres activitats

Gimcana de la Castanyada
- El passat 28 d’octubre vam
col·laborar en la gimcana de
la Castanyada organitzada
conjuntament amb el Centre
Cívic Guinardó i altres
entitats del Districte.

Visites per a la gent gran
-A finals del mes de novembre
vam organitzar dues visites a
l’hort Pla i Armengol per a la
gent gran de la residència
L’Onada Parc del Guinardó.
-Visita a l'hort del grup de gent
gran de passejades pel Districte.
Altres

-Reunió telemàtica amb uns veïns de la Font d’en Fargues, per assessorar-los per
impulsar un hort comunitari al barri.
.
-Participació a la Taula de Convivència del Guinardó
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