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HORTS PLA I ARMENGOL    

1. Introducció  

L’any 2013 es va plantejar la idea de fer uns horts urbans a Pla i Armengol 

(antigament Ravetllat-Pla), idea que es va concretar l’any 2014 en el 

projecte presentat a l’Ajuntament del Districte per l'AVV Joan Maragall del 

Guinardó, la Cooperativa Cultural Rocaguinarda, l'AVV del Baix Guinardó i el 

Grup de l'Hort del Mas Guinardó. 

A les entitats promotores del projecte de 2014 ens hem afegit més 

col·lectius i persones per treballar en el projecte actual dels horts, que amb 

una superfície cultivable de 1.215 m2, estaran conformats per unes 33 

parcel·les (15 de 45 m2 i 18 de 30 m2). 

2. Principis, valors i objectius 

● L’hort ha de ser un espai de relació, obert al barri, per fer 

comunitat. Més enllà del treball dels horts i del conreu en si, volem 

que sigui també un espai amb activitats socials i educatives, un espai 

de trobada. Es busca afavorir l’intercanvi de coneixement.  

● Ha de ser un espai intergeneracional i amb diversitat quan a les 

persones que hi participen.  

● Ha d’afavorir la universalitat i ha de ser inclusiu amb les 

diversitats. 

● La finalitat és fomentar el bé comú; per tant, s’ha de prioritzar la 

part comuna davant la individual. 

● La presa de decisions de tot el que comporta el funcionament 

(conrear, activitats socials...) és mitjançant l’assemblearisme, on 

tothom i totdon té veu. 

● L’objectiu és que sigui el màxim autogestionat possible per la 
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gent que hi participa (ja sigui treballant la terra, ja sigui en tasques de 

qualsevol altre tipus), intentant tenir també la màxima autonomia 

respecte de l’Administració. 

● La transparència és un dels principis bàsics de la nostra 

organització. 

● Ha de defensar la consciència mediambiental. 

● Es practica la cultura agroecològica i com a conseqüència, es 

respecta el calendari de cultiu i de recollita establert per l’assemblea 

(veure apartat 3). 

● No es permet que cap persona en pugui fer negoci de l’hort ni un 

ús partidista d’aquest. 

3. Gestió agroecològica de les parcel·les 

 

El paraigua sota el qual es gestiona l'hort Pla i Armengol és el de 

l’agroecologia urbana, entesa com una eina que contempla els grans 
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aspectes que es relacionen amb la vida de l’espai i que es fonamenta en els 

següents principis generals: 

Tècnic productiu i ambiental 

1. Optimització i tancament dels recursos (nutrients, biomassa) en 

reciclar els nutrients i les biomasses existents a l'hort i els alimentaris 

a la ciutat (residus orgànics de les cases dels socis i sòcies) per a la 

producció de compost.  

2. Increment i manteniment de l’agrobiodiversitat per sobre i per sota 

de la terra mitjançant pràctiques que afavoreixin la diversitat i 

l’equilibri ecològic als horts (amb un ampli ventall d'espècies i 

varietats, varietats/races localment adaptades, corredors florals, baix 

impacte sobre la biota del sol, etc.) en el temps i l'espai. 

3. Eliminació de l'ús i la dependència de productes sintètics externs 

(productes de síntesis, abonaments, insecticides, herbicides, etc.), el 

que propicia i possibilita el control de les plagues, les arvenses i que 

millori la fertilitat a través d'una gestió ecològica.  

4. La gestió dels cultius i el sol es fa mitjançant l’aplicació de tècniques 

ecològiques i que afavoreixin les sinergies i la resiliència de l'hort. 

Social i cultural 

1. Les decisions que es prenen busquen, fomenten i valoren la cultura, 

la identitat, la tradició, la innovació i el coneixement de la comunitat 

local, mitjançant l’intercanvi de coneixements i sabers entre la 

comunitat i comunitats que comparteixen la identitat del projecte. 

 2. Es fomenta i contribueix a les dietes saludables, diversificades, 

 estacionalment i culturalment apropiades.  
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3. Les decisions i relacions d'aprenentatge s’estableixen mitjançant 

contactes horitzontals (d'hort a hort, de persona a persona) per a 

compartir coneixements, habilitats i innovacions, creant oportunitats 

de promoció de la solidaritat i el debat entre les persones sobre el 

model agroalimentari, la comunitat i el barri. 

4. És un espai on es respecta la diversitat en termes de gènere, raça, 

orientació sexual i religió, creant oportunitats per a la gent jove i les 

dones i encoratjar el lideratge de la dona i la igualtat de gènere.  

Polític i econòmic 

1. Es promou i es construeix l'espai sobre la visió d'una economia 

social i solidària. 

2. Es busca la menor dependència d'ajuda i l'augment de l'autonomia 

comunitària en potenciar els mitjans de vida i la dignitat, dels béns 

comuns i públics, fomentant la participació ciutadana en la presa de 

decisions del que es genera al seu entorn, mitjançant el diàleg. 

3. Es posa el control en mans de les persones, les llavors, la 

biodiversitat, la terra i els territoris, l'aigua, el coneixement i els béns 

comuns que formen part del sistema alimentari i es promou una gestió 

més integrada dels recursos.  

4. La visió agroecològica precisa d'un conjunt de polítiques públiques 

complementàries de suport, legisladors i institucions de suport, i 

inversió pública per assolir el seu ple potencial. 

5. Es fomenten formes d'organització social necessàries per a una 

governança descentralitzada i una gestió local flexible dels sistemes 

alimentari i agrícola. També s’incentiva l'autoorganització i gestió 

col·lectiva de grups i xarxes a diferents nivells, des del local al global 
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(organitzacions d'agricultors, consumidors, organitzacions de recerca, 

institucions acadèmiques, etc.). 

3.1. Distribució de les parcel·les segons els usuaris  

L'espai d'horts preveu una extensió de 1.215 metres quadrats amb 33 

parcel·les, les quals seran distribuïdes de la següent manera: 

Parcel·la Percentatge 

d'assignació 

Descripció 

Individual 10% Les persones interessades han de presentar una 

proposta (projecte) a l'assemblea, acceptar el 

reglament intern i generar un retorn per a la 

comunitat. S'assigna la seva gestió a 1 any i es 

prorrogable a un any més (màxim) per proposta. (4 

parcel·les de 30 m2) 

Grupal  20% El grup de persones (col·lectiu, agrupació de 

persones, etc.) interessades han de presentar una 

proposta a l'assemblea, acceptar el reglament intern i 

generar un retorn per a la comunitat. Mínim 4 

persones. S'assignen anualment i prorrogable a un 

any per proposta. (5 parcel·les de 45 m2). 

Col·lectiva 70% Seran la resta de les parcel·les (24) 

3.1.1 Les parcel·les col·lectives 

Es fomentaran les parcel·les col·lectives perquè: 

 permeten participar a més gent que les individuals, 

 per coherència amb la visió agroecològica i amb els nostres principis, 

 afavoreixen crear un teixit social, 

 permeten una major flexibilitat (d'horaris, d'assistència ...).  

Les parcel·les assignades a l'ús col·lectiu es visionen com un sol gran hort on 

hi ha diferents tasques o activitats a realitzar. 
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3.2. Distribució de les parcel·les segons les tipologies 

La distribució de les parcel·les individuals i grupals seran distribuïdes 

dins de les col·lectives per fomentar l'intercanvi i no tenir-les aïllades, buscant 

el foment de la comunicació i cooperació, complint amb el sentit de 

comunitat. 

 

3.3. Criteris per l’assignació de parcel·les individuals o grupals 

 Ser membre de l’associació. 

 Ser veí o veïna dels barris del Guinardó, Baix Guinardó i Can Baró. I 

un percentatge reduït de persones d'altres territoris, amb l'objectiu de 

cooperació interterritorial. 

 Acceptar els estatuts del règim intern 

 Presentar un projecte (veure punt 3.3.1) 

També es valorarà: 

 Arrelament al barri 

 Retorn a la comunitat 

 Diversitat i igualtat (gènere, religió, cultura, edat, etc.) 

 Creativitat e innovació de la proposta 

 Investigació  
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3.3.1 Presentació d’un projecte per accedir a les parcel·les individuals i grupals 

L'assignació de parcel·les es farà mitjançant la presentació d'una proposta o 

projecte, que haurà de ser supervisat, en primer lloc, per la comissió 

tècnica, per tal de comprovar que aquest es troba dins el marc de 

l’agricultura agroecològica i es regeix pels acords generals quan al 

tractament tècnic que es marca en el reglament dels horts. Un cop hagi 

estat aprovat per la comissió tècnica, s’haurà d’aprovar en assemblea. Els 

projectes més interessants seran els que obtindran l’assignació de les 

parcel·les. Les persones interessades a participar en els horts que no 

aconsegueixin assignació podran participar de la parcel·la col·lectiva. 

3.4. Criteris per poder accedir a una parcel·la col·lectiva 

 Ser membre de l’associació. 

 Ser veí o veïna dels barris del Guinardó, Baix Guinardó i Can Baró. I 

un percentatge reduït de persones d'altres territoris, amb l'objectiu de 

què hi hagi una cooperació interterritorial. 

 Acceptar els estatuts del règim intern 

3.4.1. Funcionament de les parcel·les col·lectives 

Al principi de cada temporada es reuneixen totes les persones usuàries de 

l’hort per comentar les seves inquietuds i desitjos sobre els cultius que es 

treballaran. Amb l'assessoria de la comissió tècnica, que realitza les seves 

observacions, l’assemblea tria els cultius més adients.  

Partint de la decisió presa a l’assemblea, la comissió tècnica fa una llista, 

amb un calendari de les feines que s’han de fer durant la temporada de 

cultiu i d’altres generals de l'espai, i després també un calendari més detallat 

per cada setmana o mes.  
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S’organitzen els grups o la llista de persones que faran cada feina i 

s’estableix quan la faran. Les altres persones que siguin a l'hort poden 

ajudar si no tenen una altra ocupació i si hi ha espai per elles. 

La comissió tècnica inicia la primera jornada amb una sessió informativa i/o 

formativa per a tothom, i després els usuaris realitzaran la seva tasca 

dirigits per la comissió tècnica. 

Així es portaran a terme cada una de totes les feines de la temporada. Les 

persones que s'han apuntat a fer-la, la faran seguint els aprenentatges de la 

formació, els torns o grups creats i el calendari de la comissió tècnica, i amb 

el seu assessorament. Totes les persones poden participar de totes les 

activitats. 

3.4.2 Rol de la comissió tècnica a les parcel·les col·lectives 

La comissió tècnica fa un calendari de cultiu de les propostes acceptades. 

Quan la comissió tècnica detecti alguna necessitat nova, una feina o una 

actuació no prevista, es convocarà a l'assemblea per tractar aquesta 

necessitat/tasca i, s’escau, crear un grup o els torns per fer-la. 

La comissió tècnica hi serà, com a mínim, una vegada a la setmana a l’hort 

en èpoques de feina no només rutinària, i organitzarà amb els usuaris una 

assemblea de cultivadors per resoldre les necessitats del moment. En 

èpoques de feina només rutinària poden saltar-se alguna setmana, però no 

seguides, per controlar l'estat general de l'hort. 

Les compres necessàries les assumirà el col·lectiu comunitari i les collites es 

repartiran entre aquest col·lectiu prioritàriament. 
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4. Organització 

4.1 Relacions internes 

4.1.1 L’associació  

La creació de l’associació respon a unes exigències administratives. Tota 

persona que vulgui participar als horts ha de formar part de l’associació i 

acceptar les normes de règim intern. 

4.1.2 L'assemblea  

● És l'òrgan màxim de presa de decisions. L'assemblea és 

sobirana. 

● Dins l’assemblea, cada persona té un vot, tot i que abans 

s’intentarà arribar a un consens mitjançant el diàleg per prendre 

decisions. És important afavorir la confiança entre totes, la pluralitat 

de les veus i el respecte mutu. 

● L’assemblea ordinària es reuneix dos cops a l’any perquè les 

comissions o grups de treball facin balanç de les activitats que s’han 

fet i per presentar comptes. 

● Les assemblees extraordinàries les han de convocar un mínim 

del deu per cent dels associats. 

● L’assemblea pot modificar, si cal, estatus/reglament intern...  

● L’assemblea anomena una junta que es renova anualment. 

4.1.3 Els grups o comissions de treball  

Tots els grups de treball hauran de presentar els objectius del semestre i les 

propostes d’activitats a les assemblees ordinàries que se celebren dos cops a 

l’any. 

● Coordinació/gestió/economia: És un nexe de relació entre les 

diferents comissions. Facilita el material necessari per fer les activitats, 
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Supervisa la gestió econòmica i les despeses. Convoca i organitza 

l’assemblea ordinària. Està formada per dues persones de cada 

comissió. 

● Jurídica: S’encarrega de tasques legals. 

● Comunicació/activitats: Difon les activitats i les novetats 

mitjançant les xarxes socials. Organitza les activitats. 

● Tècnica/producció/formació/logística: Marca el calendari de 

conreus i de collita, així com aspectes tècnics com el compostatge, el 

rec…, 

4.2 Relacions amb l’Administració 

4.2.1 Junta 

● És l'interlocutor amb l’Administració i el que manté vincles amb 

l'administració.  

● Forma part d’una comissió mixta amb l’Administració per fer un 

seguiment dels acords. 

● Els càrrecs són nominals, sense cap poder. 

● Hi ha rotació bianual de càrrecs escollits per l’assemblea. 

5. Gestió econòmica 

● Despeses: La comissió tècnica farà els pressupostos d’una 

primera partida de tot el material necessari.  

● Ingressos: Autofinançament amb activitats (xocolatades, 

paelles…) / pagament mínim o zero dels associats (depèn dels 

pressupostos de la comissió tècnica i de l’econòmica) /aportacions 

voluntàries/ derrames. 
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5.1. Pressupost general 

Descripció o concepte unitat quantitat preu 

unitari 

preu 

total 

Aportació 

Eines i productes per 

l'hort (pala, rasclet, 

carretó, aixada, pala de 

plantar, tisores de 

podar, motxilla per 

fumigar, plantador de 

punta, conreador, forca 

de cavar, pic, etc.) 

Lot 2   Ajuntament 

Sistema de reg lot    Ajuntament 

Llavors, planter, 

plàntules 

    Associació  

Formació i seguiment unitat    Ajuntament 

Condicionament, 

disseny i construcció de 

l'àrea de compostatge 

    Ajuntament 

Promoció i difusió del 

projecte 

    Associació 

horts 

Assegurança     Associació 

COST TOTAL      

6. Formació i àrea social 

● Formació interna (la que necessitem per treballar els horts): 

transmissió de coneixements de la gent que en sap. 

● Formació externa (a les escoles) 
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6.1 Proposta formativa 

La proposta de formació està basada en la transmissió dels coneixements 

que són necessaris per a l'establiment i maneig d'un hort. Tot i que els 

temps administratius no són iguals als temps productius, les activitats 

formatives estaran subjectes a la urgència del cicle productiu 

primavera/estiu; per tant, s'iniciaran amb temes més pràctics i 

posteriorment es continuarà amb temes d'anàlisi i sensibilització, com es pot 

observar en el cronograma d'activitats. El contingut és el següent: 

Anàlisi dels models de gestió i producció 

- Principis agroecològics 

- Models productius 

- Anàlisis i debat de sistemes agroalimentaris 

Distribució dels cultius i disseny de les parcel·les  

- Planificació de cultius (diversitat, agroecosistema...) 

- Rotació 

- Associació 

- Calendari de cultius 

Sistemes de cultius 

- Coneixement del sol 

- Preparació del sol  

- Plantació  

Identificació d’elements de l’hort 

- Maneig dels cultius 

- Reconeixement d'insectes 

- Maneig de plagues i malalties 
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- Manteniment 

Adobaments i fertilització 

- Tipus d'adobament permesos en agricultura ecològica 

- Beneficis del compostatge i realització de compost 

- Xarxes de compostatge 

Seguiment i monitoratge  

Informe anual d'activitats 

6.2 Cronograma d'activitats 

TEMES SUBTEMES CALENDARI (2019/2020) 

A M J J A S O N D E G M 

Anàlisi 

models de 

gestió i 

producció 

Principis agroecològics             

Models productius             

Anàlisi i debat de sistemes agro 

alimentaris 

            

Distribución i 

disseny de les 

parcel·les 

 

Planificació de cultius             

Rotació             

Associació             

Calendari de cultius             

Sistemes de 

cultius 

Coneixement del sol             

Preparació del sol             

Plantació             

Identificació 

de elements 

de l’hort 

Maneig dels cultius             

Reconeixement dels insectes             

Maneig de plagues i malalties             




