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0. Introducció  
Un grup de persones veïnes de Begues hem detectat interés i motivació en part de la població de Begues per a recuperar 

i dinamitzar espais en desús per tal que esdevinguin oportunitats d’interrelació personal i d’integració, així com l’obertura 

als centres educatius, associacions i a la resta de la societat; després d’un procés de valoració i consens acordem 

realitzar un projecte d’implementació d´horts comunitaris socials ecológics a Begues, en el marc del procés participatiu 

Cittaslow / Territoris Serens. 

0.1. Context actual 
Què sabem sobre la  la nostra alimentació? 

La elecció de la metodología de cultiu condiciona la qualitat dels aliments, el seu contingut en nutrients i la presència de 

residus perillosos per a la nostra salut. Sovint comprem, preparem i ingerim aliments dels quals no disposem de la 

informació básica que garanteix la seva ( procedència, com s’han conreat?, amb quina aigua s’han regat?, quins 

pesticides s’han utilitzat?, quants residus han deixat?....etc…). 

Impactes de l’agricultura convencional  

Al nostre marc de referència, la Unió Europea, els dos problemes de major envergadura plantejats en aquest  moment en 

relació amb la seva Política Agrària, son els excedents agrícoles i la contaminació mediambiental. 

Des del nostre punt de vista són conseqüència del model agrícola industrial, en el que les tècniques que fan possibles els 

grans augments de producció al mateix temps provoquen danys ambientals greus. 

Aquest tipus de pràctiques continuades té un important i divers impacte mediambiental, el medi natural té una capacitat 

esmorteïdora, homoestàtica  i descontaminant, però excedida en quantitats i sense l’ajuda de la matèria orgànica que 

estimula la vida del sòl i millora les seves propietats, acaba per emmalaltir i degradar-se. A continuació relacionem alguns 

dels problemes que s’en deriven: 

 

1. Contaminació d’aigües subterrànies.  Les aigües subterrànies són un be de gran valor ja que representen 

grans quantitats d’aigua dolça, ara apareixen concentracions importants de nitrats lligats a las pràctiques agrícoles 

intensives, d’aquí  la urgència de reduir les actuals aplicacions de nitrats agrícoles. 

 

2. Contaminació d’aigües superficials. Les aigües superficials també presenten nivells elevats de nitrogen i 

fòsfor, per la qual cosa es produeix el creixement desmesurat de las poblacions d’algues i després la seva 

eutrofització, es a dir, la desaparició de l’oxígen necessari per a la vida a l’aigua. 

 

3. Pesticides, fungicides i salut pública.  La perillositat per a la salut de lús de productes pesticides i fungicides 

augmenten quan es produeixen alts índexs d’acumulació en el sòl. 
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4. Pèrdua de sòl fèrtil.  Junt a altres sectors econòmics, l’activitat agrària és responsable de l’erosió del sòl si no 

aplica tècniques conservatives,  ja que la cadena que s’inicia amb la pèrdua d’humus continua amb els sòls sense 

coberta vegetal i acaba en erosió i, segons la seva vulnerabilitat,  en  desertització del  territori. 

 

L’alimentació és un pilar bàsic de la salut. 

“Que el teu aliment sigui  la teva medicina, i la teva medicina el teu aliment”  
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1. Hort Social i Comunitari ARRELS 

1.1. Qui som 
Som un grup de persones que ens hem conegut assistint a activitats del Procés Participatiu Begues Cittaslow / Territoris 

Serens. Compromesos amb la sostenibilitat, l’igualtat d’oportunitats  i la justíc ia social, volem promocionar el 

desenvolupament d’un hort comunitari /  social / ecològic, mitjançant una gestió transversal i participativa. 

1.2. Missió 
Volem generar acció i reflexió al voltant de la qualitat ambiental del nostre municipi i de la qualitat de vida del seus 

habitants mitjançant la creació d’un espai de cultiu, de trobada aprenentatge i oci, i sobre tot que faciliti l’intercanvi d’ 

experiències, coneixements i de convivència.  

1.3. Visió 
La projecció de l’hort social comunitari Arrels, la imatge de futur que desitja a llarg termini, es concreta en els punts 

següents : 

 

 Esdevenir referent de la cultura Cittaslow/Territoris Serens. 

 Promoure la cura de les persones i l’entorn dinamitzant propostes atractives per a la població de Begues. 

 Rebre reconeixement i consideració per part dels agents actius ( entorns municipal i sòcio-ecològic ). 

1.4. Valors  
Els  valors fonamentals sobre els que volem construir el projecte es nudreixen del seu carácter mediambiental, educatiu  i 

de foment de la cohesió social. De manera que la pràctica en la gestió comunitària dels horts reforci en els participants 

valors ètics fonamentals com el compromís, el respecte, la solidaritat, la participació, els vincles familiars i socials, la 

confiança, la responsabilitat, la col·laboració, la comunicació entre persones… 

 Obertura: espai obert a tothom que hi vulgui col·laborar,  ja sigui a títol individual, institucional, respectant 

sempre els nostres valors i les normes de convivència fonamentals. 

 

 Participació: La participació real i efectiva de tota persona en els seu entorn social i en la pròpia 

organització. 

 

 Transparència: La transparència és un requisit indispensable quan es treballa des del voluntariat. També 

és fonamental per a augmentar la fluïdesa de comunicació entre els diferents membres. 

 

 Educació Ambiental: Te  un alt valor ambiental per a Begues  ja que esdevenen nous espais verds públics 

en els quals l'horta és la protagonista. Tanmateix la realització d'activitats destinades a les escoles  

permeten als nens i les nenes conèixer el món agrari i els principis de l'agricultura biològica i  ecològica. 

 

 El suport mutu entre totes les persones. 
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 Intercanvi de coneixements: Posar en valor l’intercanvi  de coneixements i d’experiències,  facilitant les 

relacions Inter generacionals i interculturals. 

1.5. Objectiu General 
Fomentar la participació i convivència de les persones i entitats / grups de Begues amb un interès comú a través de la 

creació i dinamització d’horts comunitaris socials ecològics. 

 

1.6. Objectius específics  
S’agrupen en tres eixos 

1.6.1. Eix 1. Persones i societat 

Objectius específics Accions 

Potenciar la participació 

activa, la implicació de les persones i el nostre compromís 

amb la societat. 

Presentació i difusió del projecte a la comunitat de 

Begues ( Escorxador, Ràdio Begues,etc…) 

Fomentar aliances i cooperació amb altres  entitats. Potenciar una xarxa de cooperació per a 

desenvolupar espais on compartir, des del diàleg i la 

proximitat, iniciatives i bones pràctiques realitzades 

per les mateixes entitats i per grups de treball 

Beguescittaslow/territoris serens. 

 

El·laborar el Cens d’entitats. 

Difusió i sensibilització El·laboració i publicació de la memòria anual ( amb 

criteris de responsabilitat social ). 

1.6.2. Eix 2. Educació i cultura 

Objectius específics Accions 

Divulgar tècniques de cultiu ecològiques. Xerrades i debats. 
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Publicacions al Butlletí Municipal. 

 

Promoure la millora contínua de l’activitat en relació al medi 

ambient. 

Davant del repte ambiental cal assumir la nostra 

responsabilitat i conèixer les possibilitats que tenim 

per a protegir-lo i millorar-lo, el·laborant un manual de 

bones pràctiques ambientals dirigit a la població de 

Begues. 

 

Facilitar espais de lleure i d’oci saludable Desenvolupar activitats lúdiques i festes populars 

segons els centres d’interés. 

 

1.6.3. Eix 3. Organització 

Objectius específics Accions 

Formalitzar una associació ( o altra forma organitzativa )  

Inscripció al registre d’entitats. 

 

Presentació institucional Presentació del projecte a l’Ajuntament. 

 

Aconseguir el finançament per iniciar el projecte al 2015 

 

 

Presentació convocatòria subvencions per a la 

realització d’activitats. 

 

Desplegar una política de comunicació interna i externa que 

posi en valor l’hort comunitari Arrels i que ens permeti 

incrementar la visualització 

 

 

El·laboració i disseny del logotip. 

Definir agents claus de comunicació (entitats, 

escoles, etc) elaborar una base de dades. 

Incorporar la informació corporativa de l’hort 

comunitari Arrels tant en els mitjans electronics com 

en els documents de treball. 
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Elaboració bloc. 

Assistència fira artesans. 

 

1.6.4. Cronograma 

Accions G F M A M J J A S O N D 

Presentació del Projecte per a la seva aprovació a 

l’Ajuntament 

      X      

Formalitzar una associació         X    

Presentació i difusió del projecte a la comunitat de Begues         X X X  

Avaluació            X 

El·laboració i disseny de logotip          X   

El·laboració Bloc          X   

 

En definitiva, a més de la finalitat primordial de producció hortícola d’autoconsum,el foment d’aqu est tipus d’activitat 

facilita l’ús social de l’espai urbà i l’enriquiment de la seva biodiversitat.  

Així mateix suposa una manera de millorar la qualitat ambiental i fer-la més saludable, alhora que es creen espais de 

socialització, d’auto-ocupació i de lleure per a les persones de Begues.  

També es important fomentar altres tècniques relacionades amb una manera respectuosa d’habitar el planeta: sistemes 

constructius de baix impacte ambiental, espais saludables, eficiència energètica, cuina saludable, foment de les energies 

renovables, etc. 

1.7. Funcions  
Aquests espais combinen la funció associada a la producció i consum de productes hortícoles de temporada amb 

funcions socials, ambientals, etc. No obstant, atenent  la greu situació social i econòmica  que en aquests moments 

pateixen moltes persones, la funció prioritària a la que proposem es destini l’hort social comunitari és la de la producció 

d’aliments per a les persones més necessitades. Tanmateix  l’ hort representa una oportunitat social per treballar la 

cohesió comunitària i la millora de relacions veïnals. Finalment aquestes dues funcions primordials es complementen amb 

les de caire ambiental i educativa.  
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Principals funcions: 

PRODUCTIVA Conreu d’hortalisses i verdures que puguin cobrir part de les necessitats 

alimentaries de productes frescos de consum quotidià. 

SOCIAL I COMUNITÀRIA  Potenciar la cohesió social dels horts a través d’activitats a l’aire lliure, que 

permetin millorar els lligams interpersonals. 

AMBIENTAL  Preservar l’entorn, el paisatge i el medi natural amb l’objectiu de millorar la seva 

qualitat. 

EDUCATIVA Incorporar l’hort a les activitats de les escoles. Alhora permet desenvolupar 

programes formatius específics d’horticultura.  

SALUDABLE  Els efectes beneficiosos dels horts sobre el benestar personal. L’hort comunitari 

també apareix com espai per a la teràpia ocupacional i es pot orientar cap a 

col·lectius específics de persones en risc d’exclusió social, discapacitats 

físiques o psíquiques,...     

CULTURAL  Tradició hortícola que forma part de la cultura popular. 
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2. Beneficis del projecte 
 Proximitat al nucli urbà, per fomentar la participació, els desplaçaments sense vehicle i la integració de l’activitat 

per proximitat. Es fomenta que l’hort sigui un jardí municipal dinàmic i obert.  

 Es convenient  ubicar-lo lluny d’ un entorn de agricultura convencional poc sostenible, ja que la proximitat amb 

d’altres que tinguin criteris poc ecològics poden produir contaminació química dels nostres cultius per proximitat.  

 Mida de la parcel·la  adequada al programa proposat, preferiblement amb excés de superfície per a facilitar un 

futur creixement de la demanda i de les activitats. 

 La parcel·la hauria de tenir el mínim desnivell o tenir superfícies planes el més extenses possibles. 

 És important que el terreny sigui fèrtil i no hagi tingut abocament de substàncies contaminats anteriorment. Que 

tingui una orientació sud, una bona estructura granular  i un PH adequat. 

 Per últim, una qüestió fonamental per a l’elecció d’una parcel·la es la disponibilitat d’a igua, preferiblement de pou 

o de recollida de pluvials. 

2.1. Beneficis del projecte  
Concretem tres tipologies de beneficis socials diferents: 

 

Coneixement i aprenentatge directe, tant per a adults com per a infants de la ciutat, sobre la procedència i el  conreu 

d’allò que mengem. Ens ensenya a donar més valor als aliments i a reflexionar d’on vénen, qui els ha cultivat, com ho ha 

fet,...  

Intercanvi de coneixements. Aprendre i ensenyar alhora. El treball en grup ens ensenya que tothom té coses per 

ensenyar i coses per aprendre. Hi ha qui sap d’agricultura, qui sap de compostatge, qui sap d’arquitectura, de plantes 

remeieres, de cuina, de fer front a les plagues,...    En aquest sentit, especialment és important que no es perdi el 

coneixement i la saviesa que les persones grans tenen en aquest camp.  

Generar espais de relació, coneixement i suport mutu  entre els veïns i veïnes del Begues. Les relacions entre les 

persones generen autoestima, capacitat de tirar endavant, de donar i rebre favors,... El coneixem ent mutu genera xarxes 

de relacions infinites entre les persones, i permet alhora que es generin aquelles transformacions necessàries tant 

individuals com col·lectives per a fer front a les pròpies necessitats i per assolir un major benestar personal i de poble. 
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Generar noves formes d’oci i de consum, noves formes de relacionar-nos en família, amb amics, amb companys de  

feina,... perquè totes les persones són benvingudes. Espais de trobada en els que s’hi pugui conversar, desenvolupar una 

activitat, aprendre els uns dels altres i que estiguin a l’aire lliure!!! 

Acostar-nos, o posar el nostre granet de sorra en la construcció d’un món menys dependent de l’energia, més 

autosuficient i sostenible. 
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3. Destinataris i característiques 

3.1. Destinataris del projecte 
Moltes de les experiències d’Hort Social Comunitari que coneixem i hem analitzat han donat com a resultat la creació 

d’espais de convivència, formació i empoderament social. Per això proposem que es faciliti l’accés al projecte a tota la 

ciutadania de Begues. 

3.2. Característiques del projecte  
o Cada usuari treballarà en equip conjuntament amb altres.  

o Caldrà delimitar un espai comú com a zona d’arreplegament de fems, triturats de poda i restes dels 

jardins,  zona de compostatge, etc. 

o Es dissenyarà una xarxa de reg d’acord amb la morfologia natural del terreny i utilitzant sistemes de reg 

eficient. Algunes de les parcel·les es reservaran per a la realització de tallers de formació teòrica i per activitats 

amb visites escolars. 

o Es podrà instal·lar un senzill hivernacle per a la producció mancomunada dels planters pels usuaris.  

o S’hauran d’escollir espais amb sòl de prou qualitat. 

o Els horts s’ubicaran en espais ben comunicats. 

o Els terrenys seran de propietat municipal. 

3.3. Criteris d’ubicació del projecte   
Per tal que els horts acompleixin el objectius agrícoles, ambientals i socials,  i per optimitzar la seva organitzaci ó i gestió, 

proposem buscar una ubicació dins el terme municipal de Begues seguint els següents criteris: 

o Accessibilitat , de manera que el usuaris puguin anar a peu, en bicicleta, i en transport públic i privat. 

o Proximitat al nucli urbà,  per tal d’afavorir la integració dels horts en el paisatge urbà, cercant que el 

projecte sigui realment de caire social. S’afavorirà també les visites de les escoles i altres col·lectius socials.  

o Característiques Agrícoles, com l’existència d’un sol de qualitat i fèrtil i de superfície regular. 

o Una superfície adequada, per poder dissenyar les suficients parcel·les i també la resta d’instal·lacions 

previstes. 

o Existència d’aigua, en quantitat suficient i de qualitat. 

o  Inclusió en zona protegida, per tal que el projecte tingui durabilitat en el temps, preservant-lo de 

l’especulació urbanística. 
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5. Gestió i organització del projecte – Recursos 

Humans 
Com es tracta d’un projecte complex, per la posada en marxa dels horts caldrà contar amb  col·laboradors i tècnics  amb 

la voluntat d’impulsar i promoure l’activitat. 

Caldrà contar amb:  

5.1. Comissió executiva 
Una comissió executiva  voluntaria i tècnica elegida democràticament per el col·lectiu dels ciutadans de Begues 

inscrits en aquest projecte, havent una relació intrínseca entre el personal responsable de l’hort, comissió executiva i 

Ajuntament , serà la responsable de vetllar pel compliment del objectius generals: 

5.1.1. Funcions 

o El seguiment del funcionament del programa. 

o Assessorar, formular suggeriment i fer propostes de millora. 

o Resoldre, amb caire arbitral, les incidències que puguin aparèixer. 

o Aprovar la proposta anual d’activitats. 

o Fer l’avaluació continua del projecte. 

o Estudiar els suggeriments de millora del projecte per part dels usuaris. 

o Aprovar pressupostos. 

El projecte requeriria d’una estructura organitzativa de com a mínim dos coordinadors i un tècnic col·laborador en les  

tasques d’atenció als usuaris. 

5.2. Tècnic coordinador del projecte 
Tècnic coordinador del projecte amb experiència en agricultura ecològica. Serà co-responsable de la gestió del recinte i 

del manteniment dels espais comuns. Serà l´unic carrec remunerat. Per optar a aquest lloc de treball han de tenir prioritat 

tots aquells ciutadans empadronats a Begues que tinguin les característiques següents: major d’edat, en atur, i amb 

coneixements mercantils i agrícoles.  

5.2.1. Funcions 

o Impulsar el foment de l’agricultura ecològica  a traves de la gestió diària i programes. 

o Promoure  l’ús eficient i sostenible de l’aigua. 

o Assessorar i atendre les necessitats quotidianes del usuaris, així com actuar de mediador de conflictes. 

o  Gestionar el programa de compostatge i de la gestió de la matèria orgànica i fems d’us comú. 

o Proposar la programació anual de les activitats i accions a realitzar. 

o Fer l’avaluació continua del projecte. 

o Estudiar els suggeriments de millora del projecte per part dels usuaris. 

o Realitzar la memòria anual d’activitats. 
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5.3. Grups de treball 
Els grups de treball és una peça clau en tot projecte / activitat que es pugui dur a terme en qualsevol de les accions dels 

Horts. Tota possibilitat de participació,  haurà de ser contemplada com una oportunitat a  valorar, procurant  mirar 

d’incloure als grups de treball en qualsevol de les seves fases, ja sigui per exemple en la organització de xerrades, en el 

procés de difusió del projecte etc.  

5.4. Organigrama  
Es segueix un model d’organització autònoma i participatiu que inclou mecanismes d’autogovern (assemblea, comissions 

de treball, altres... ) amb normes establertes, objectius,  avaluacions dels  processos i dels resultats  i amb propostes de 

millora continua. 

Es l’espai on es proposen les activitats i acc ions a desenvolupar.  S’avaluen les realitzades i es proposen modificacions, 

suggeriments, és l’espai grupal que permet fomentar la responsabilitat  ja que sovint es distribueixen càrrecs i funcions 

de les que es responsabilitzen  els grups de treball  segons les seves aptituds i capacitats. 

També es tracten els possibles problemes i altres qüestions buscant sempre solucions amb el major consens possible. 

Els objectius de l’Assemblea són precisament facilitar la participació i col·laboració en el seu  funcionament, 

potenciant les relacions i els acords. 

 

Propostes de comissions:  

 Comissió de festes  

 Comissió d’economia 

 Comissió de comunicació 

 Comissió d’aigua / fems  

 Comissió d’eines  

 Comissió de resolució de conflictes 
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5.5. Dinamització de l’activitat 
El valor afegit d'un projecte d'hort comunitari, a més del seu component ambiental, resideix en la seva importància com a 

eina educativa i per la cohesió social.  Per implicar la ciutadania en aquest tipus de pro jectes, és necessari la seva 

dinamització a través d'un programa d'activitats. Totes aquestes activitats són una expressió per participar de la vida 

social i cultural del nostre entorn ja que la majoria estan obertes a altres persones de Begues, voluntaris i en ocasions es 

realitzen conjuntament amb altres entitats. 

5.5.1. Dinamització interna  

Activitats dirigides als propis usuaris, relacionades amb la formació i l’objectiu es la cohesió entre el grup, fomentar la 

seva fidelitat i el compromís amb el projecte. 

5.5.2. Dinamització externa  

Activitats dirigides a escoles, col·lectius amb alguna discapacitat, associacions de veïns, etc. 

 

ACTIVITAT 1 : Xerrades i tallers 

Al voltant de l’agricultura Ecològica, la Salut, la Sostenibilitat i el Medi Ambient, servirien com a preparació i 

reciclatge dels usuaris dels horts, però estarien oberts a la resta de la ciutadania interessada. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

ACTIVITAT 2 : Seminaris –Tallers a mida  

També, segons la demanda dels propis usuaris i en funció de les seves necessitats o aspectes que desitgin 

millorar. Un cop posada en marxa l'hort es pot reforçar la formació amb una sèrie de seminaris -tallers a mida 

dels usuaris i dissenyats per resoldre els problemes que hagin sorgit a l'hort. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

ACTIVITAT 3 : Banc de llavors locals 

Amb l’aportació dels usuaris o bé a partir d’un treball de recerca  entre llauradors, es crearà una col·lecció de 

llavors de varietats tradicionals que, d’altra banda, corren a hores d’ara perill d’extinció. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

ACTIVITAT 4: Jornada de canvi de llavors 

L'elaboració de la pròpia col·lecció de llavors de l'hort permetrà l’intercanviar entre els usuaris les llavors de 

varietats que s'han vist que han respost millor a les condicions de la parcel·la. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 
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ACTIVITAT 5: Trobades 

S’organitzaran activitats obertes al públic en les diferents èpoques de l’any com ara tallers, passejos, visites pels 

horts, activitats amb col·legis, calçotades populars, etc. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

ACTIVITAT 6 .  Jornades festives  

                                                Festa de la tardor. 

                                                Festa de la sembra. 

                                                Festa de la collita,  etc. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

  ACTIVITAT 7.  Intercanvi entre horts 

S’organitzaran visites fora de l’entorn habitual, com ara a altres experiències d’horts socials, horts ecològics, etc. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

  ACTIVITAT 8.  Mercat ecològic i solidari  

De caràcter anual, els usuaris donen productes obtinguts  en els  horts amb la finalitat de vendre’ls al públic a 

las paradetes amb un fi solidari. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

o Abastiment de la Cooperativa de Consum. 

 

   ACTIVITAT 9.  Elaboració d’un manual d’agricultura  ecològica   

Redactat de manera senzilla, però completa, es repartirà entre els usuaris i, potser també, a la població 

interessada.  

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

ACTIVITAT10.  Convocatori de premis  

Per tal de divulgar el projecte d’horts, es potenciarà las celebracions de concursos. Com per exemple premi al 

millor usuari que segueix fidelment els criteris ecològics, resultat de les collites, o concursos distesos com el 
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premi al tomàquet més saborós o la carbassa més gran, i altres. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

  ACTIVITAT 11. Taller  per a les escoles  

Partirem de l’observació directa i de la practica de l’alumnat mitjançant les feines quotidianes de l’hort. A partir 

de l’observació i la practica es faran posades en comú i s’elaboraran las activitats.  

Annex material didàctic.  

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 

 

  ACTIVITAT 12   Taller de jardineria per a persones amb discapacitat  

El taller de jardineria ens permetria treballar aspectes de rehabilitació i formació en un primer moment per tal de 

passar en un segon moment a capacitar i sensibilitzar les persones amb discapacitat a la participació en 

processos d’inserció social/laboral a traves del coneixement de les tècniques de jardineria.  

Annex taller de Jardineria. 

o Avaluació del taller i  propostes de  millora continua. 
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6. Funcionament 
Es tracta de compartir una activitat hortícola en uns horts amb grups intergeneracionals i in terculturals perquè s'organitzin 

dins de les pautes donades en el reglament d'ús. Amb l'objectiu de treballar els valors del respecte als altres hi ha l'entorn, 

les relacions socials que aporta el treball comunitari i en benefici d'un interès comú. Els espai i les eines seran d'ús comú i 

tots els usuaris seran responsables del seu bon estat i manteniment. 

6.1. Bones practiques de producció vegetal en agricultura 

ecològica  

 La producció ecològica recorrerà a practiques de treball de sòl i cultiu que mantinguin o incrementin la matèria 

orgànica del sòl, reforcen l’estabilitat i la biodiversitat edàfiques i prevenir  la compactació i l’erosió del sòl.  

 La fertilitat i l’activitat biològica del sol hauran de ser mantingudes o incrementades mitjançant la rotació de 

cultius que inclouen les lleguminoses i l’aplicació de fems d’origen animal o matèria orgànica, ambdós 

preferentment compostats. 

 La prevenció de danys causats per plagues , malalties i males herbes es basarà fonamentalment en la protecció 

d’enemics naturals, l’elecció d’espècies i varietat la rotació de cultius , les tècniques de cultiu e els processos 

mecànics. 

 El reciclatges dels desfets i restes d’origen vegetal serviran com a recursos per a la producció agrícola 

mitjançant el compostatge. 

 Tindre en compte la preferència  per utilitzar les varietat s locals d’hortalisses. 

 La producció ecològica no podrà utilitzar Organismes Modificats Genèticament (OMG) ni productes obtinguts a 

partir de o mitjançant OMG. 

6.2. Normes d’ús/Reglament intern 

 Els usuaris hauran de ser socis i estar al corrent de les quotes u obligacions que s’aprovin en assemblea. Podrà 

haver socis amb l’exempció de satisfer-les. 

 La producció es basarà en productes hortícoles, plantes aromàtiques i medicinals, quedant totalment prohibides 

plantes psicotròpiques, degradants del terra o prohibides per la llei. 

 Els productes obtinguts, seran per l’autoconsum dels usuaris i en cap cas un usuari podrà treure un profit 

particular amb la seva comercialització. Es podrà comercialitzar, el % de l’excedent de la collita decidit per la 

junta, amb l’objectiu de obtenir fons per mantenir els costos de la pròpia instal·lació. 

 Respectar els criteris comuns basats en els principis de l’agricultura ecològica, prohibint explícitament pràctiques 

que no siguin afins. 

 Ser respectuosos amb la diversitat de fauna que vol fomentar la instal·lació. 

 Establir criteris de reg estalviadors, prohibint pràctiques que malbaratin l’aigua. 

 Es determinaran les sancions per a les infraccions del reglament intern i les c auses per las que un usuari podrà 

perdre la condició de soci i per tant l’accés ales instal·lacions. 

 Cada usuari te la obligació de mantenir l’hort en bon estat i tornar-lo amb bon aspecte, ordre i neteja. 

 L’horari d’accés a les parcel·les restarà determinat per les hores de llum natural, evitant romandre en els horts 

les hores de foscor. Es podrà accedir al recinte durant tots els dies de la setmana. 

 Les portes d’accés general s’hauran de mantenir tancades una vegada  finalitzat el treball. 

 Cada usuari  es farà responsable de mantenir en bon estat les línies de delimitació de la seva parcel·la. 

 Queda prohibit la utilització de barbacoes així com la realització de foc de qualsevol tipus, dins de les parcel·les. 

Fora de les mateixes es requerirà autorització a la comissió executiva. 
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 No cremar las restes generades en l’hort què, en tot cas s’hauran de compostar. 

Pla de Millora 

Dels resultats de les diverses avaluacions n'ha de sortir un pla de millora en els punts febles detectats, sempre conforme 

a la identitat i missió del  projecte. Aquest pla, anual, ha de contemplar: 

● Objectiu general. 

● Programes d'actuació: objectius específics, accions (formació, reformes, reorganització treball...). 

● Temporització. 

● avaluació dels resultats. 

Comissió executiva El control d’aquesta gestió la realitzarà una comissió executiva elegida democràticament per el 

col·lectiu dels ciutadans de Begues inscrits en aquest projecte, havent una relació intrínseca entre el personal 

responsable de l’hort, comissió executiva i Ajuntament. 

Funcions de  la comissió executiva:  

● El seguiment del funcionament del programa. 

● Assessorar, formular suggeriments i fer propostes de millora. 

● Informar dels conflictes i incidències relatiu a l’ús dels horts. 

● Resoldre, amb caràcter arbitral, les incidències que pogueren aparèixer, els dubtes que sorgiren de la 

interpretació de les presents  normes i qualsevol altra qüestió o incidència del projecte. 

● Aprovar la proposta anual d’activitats. 

● Estudiar els suggeriments de millora del projecte per par dels usuaris. 

● Serà la responsable de l’avaluació continua del projecte. 

● Presentar el comptes anuals i elaborar pressupostos. 

Funcions del Coordinador Tècnic: 

● Un tècnic extern amb ampli bagatge i experiència en agricultura ecològica. Serà el co-responsable de la gestió 

del recinte i del manteniment dels espais comuns. Impulsor del foment de l’agricultura Ecològica. 

● El promotor de l’ús eficient i sostenible de l’aigua. 

● Encarregat d’assessorar i atendre les necessites quotidianes del usuaris sempre que ho requereixin, així com 

actuar de mediador en cas de conflictes. 

● El gestor del programa de compostatge i de la gestió orgànica i fems d’us comú. 

● Encarregat de proposar la programació anual dels diferents cursos i programes i realitzar el esborrany de la 

memora anual d’activitats. 

● El tècnic estarà facultat per aconsellar als usuaris sobre la manera i mètodes per solucionar qualsevol problema 

de caire agrícola. 

● Es coordinarà amb totes les comissions de treball. 

6.3. Drets i deures dels usuaris (cal separar) 
● El usuari només podrà conrear hortalisses, verdures, plantes aromàtiques i flors. 

● Rebre informació general en relació amb els aspectes que l’incumbeixen. 

● Els usuaris podran assistir a les activitats de formació sobre agricultura ecològica que s’organitzaran. 

● Els usuaris podran assistir a les reunions assambleàries on es decidira la destinació de la producció. 

● L’acumpliment de les normes fixades al reglament intern.  
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7. Pressupost 
   

Activitat  Pressupost  Total 

Difusió del projecte €   € 

Conferencia informativa / 

introductòria 

€   € 

Instal·lacions:  

● tancament 

● Aigua 

● Neteja del 

terreny 

● Magatzem  

● Etc. Etc.  

 

 

  

 

 

 

 

€ 

Material d’ús comú   € 

personal / monitoratge   € 

Total   € 

Despeses generals    

TOTAL  € 
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8. Avaluació del servei  
L’avaluació i anàlisi de les activitats i el resultat de l’estudi de satisfacció, ens permet analitzar revisar i millorar la nostra 

tasca, incrementar la satisfacció dels socis usuaris i seguir treballant en la millora continua.  L’avaluació del procés té 

sentit perquè ens permet realitzar les modificacions que calguin per assegurar el funcionament del projecte. 

Eines d’avaluació  

En cada procés d'avaluació, que és anual, es compta amb la informació obtinguda des de: 

● Les enquestes de satisfacció d'usuaris. 

● Gestió de les queixes i suggeriments que ha hagut en el període avaluat. 

● Les valoracions dels grups de treball / comissions. 

● Les observacions que fa l'administració. 

● Les valoracions que fan els agents comunitaris en el marc d'una reunió especialment convocada per 

aquest motiu.  

● La valoració dels voluntaris o usuaris. 

● Accés del formularis. 

● Indicadors. (EIX 1) 

 

Pla de Millora 

Dels resultats de les diverses avaluacions n'ha de sortir un pla de millora en els punts febles detectats, sempre conforme 

a la identitat i missió del  projecte. Aquest pla, anual, ha de contemplar: 

● Objectiu general. 

● Programes d'actuació i seguiment:  objectius específics, accions (formació, reformes, reorganització 

treball...). 

● Eixos a contemplar: Eix 1: resultat en persones i Societat. Eix 2: resultat en la gestió i organització. Eix 

3: resultats de la metodologia. Eix 4: manteniment infraestructura. 

● Temporització. 

● Avaluació dels resultats. 

8.1. Indicadors d’avaluació 

8.1.1. Eix 1 

Objectius Accions Indicadors Responsable 

Potenciar la participació 

activa, la implicació de les 

persones i el nostre compromís 

amb la societat. 

Presentació i difusió del 
projecte a la comunitat de 

Begues ( Escorxador, Ràdio 

Begues,etc…) 

Nº de presentacions  



Hort Social Comunitari  ARRELS 

 

A
pa

rta
t: 

8.
 A

va
lu

ac
ió

 d
el

 s
er

ve
i 

22 

 

Fomentar aliances i cooperació 

amb altres  entitats. 

Potenciar una xarxa de 

cooperació per a desenvolupar 

espais on compartir, des del 

diàleg i la proximitat, iniciatives 

i bones pràctiques realitzades 

per les mateixes entitats i per 

grups de treball 

Beguescittaslow/territoris 

serens. 

 

El·laborar el Cens d’entitats. 

Nº de presentacions a 

altres entitats, 

associacions, etc... 

 

Difusió i sensibilització El·laboració i publicació de la 

memòria anual ( amb criteris de 

responsabilitat social ). 

Memòria anual  

8.1.2. Eix 2 

Objectius Accions Indicadors Responsable 

Divulgar tècniques de cultiu 

ecològiques. 

Xerrades i debats. 

 

 

Publicacions al Butlletí 

Municipal. 

 

Nº de Xerrades / 

Debats. 

 

Resultat d’ Enquestes 

de satisfacció. 

 

 

Promoure la millora contínua de 

l’activitat en relació al medi 

ambient. 

Davant del repte ambiental cal 

assumir la nostra responsabilitat 

i conèixer les possibilitats que 

tenim per a protegir-lo i millorar-

lo, el·laborant un manual de 

bones pràctiques ambientals 

dirigit a la població de Begues. 

 

Manual de bones 

pràctiques. 

 

Facilitar espais de lleure i d’oci 

saludable 

Desenvolupar activitats lúdiques 

i festes populars segons els 

centres d’interés. 

Memòria anual  
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8.1.3. Eix 3 

Objectius Accions Indicadors Responsable 

Formalitzar una associació ( o 

altra forma organitzativa ) 

 

Inscripció al registre d’entitats. 

 

  

Presentació institucional Presentació del projecte a 

l’Ajuntament. 

 

  

Aconseguir el finançament per 

iniciar el projecte al 2015 

 

 

Presentació convocatòria 

subvencions per a la 

realització d’activitats. 

 

Presentació i aprovació 

del projecte. 

Atorgament de 

subvencions. 

 

 

Desplegar una política de 

comunicació interna i externa 

que posi en valor l’hort 

comunitari Arrels i que ens 

permeti incrementar la 

visualització 

 

 

Elaboració i disseny del 

logotip. 

Definir agents claus de 

comunicació (entitats, escoles, 

etc) elaborar una base de 

dades. 

Incorporar la informació 

corporativa de l’hort comunitari 

Arrels tant en els mitjans 

electronics com en els 

documents de treball. 

Elaboració blog. 

Assistència fira artesans. 
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9. Annexos 

9.1. Annex 1: Metodologia  
Perquè els horts municipals siguin eines d'educació ambiental, cohesió social i foment de la sostenibilitat,  han de ser 

respectuosos amb el Medi Ambient, practicant els criteris de l'agricultura ecològica, encara que no sigui l'objectiu a ssolir el 

segell que ho acrediti. També té un gran valor cultural i potencia el patrimoni agrícola de la zona, l'ús i foment de les 

llavors i varietats autòctones. 

 

Criteris i fonaments de l’agricultura ecològica: 

Sistema de cultiu basat en protegir i cuidar el sòl, tractant-lo com un organisme viu que va a processar l'aliment de la 

planta gràcies a la microfauna, als fongs i els bacteris que s'hi troben. Per a això, utilitzarem només adobs orgànics i no 

s'utilitzarà cap producte químic de síntesi per evitar plagues o combatre herbes.  

Els horts han de constituir un agrosistema equilibrat, ric en biodiversitat, on tinguem una gran varietat de cultius  

d’hortalisses i diversitat de flora i fauna associada. 

 

Es fomentarà l'ús responsable d'aigua, mitjançant sistemes de reg estalviadors com el reg per degoteig o per exsudació.  

El control de plagues es basa en sistemes preventius i foment de la biodiversitat de la fauna com petits amfibis i espècies 

d'ocells insectívors. 

 

Tècniques de l’agricultura ecològica: 

Hem anomenat els criteris ecològics fonamentals que farem servir per a desenvolupar horts sostenibles, respectuosos 

amb el medi ambient, i que van a permetre’ns obtenir aliments de qualitat. Per posar en pràctica aquests criteris 

ecològics, existeixen diferents tècniques que s’han de tenir en compte en les pràctiques que es duguin a terme en els 

horts comunitaris:  

o CREACIÓ D’UNA TANCA VERDA: Les tanques verdes son estructures vegetals que protegeixen als 

horts dels vents dominants de la zona. Permeten una mil lora climàtica, optimitzant les condicions i el rendiment  

dels conreus (més humitat, més pol·linització, ...) També eviten l’erosió, faciliten la infiltració i la formació de 

reserves d’aigua, ajuden a consolidar marges i fixen taluds, milloren la biodive rsitat, servint de refugi per la fauna 

auxiliar que ens ajudarà a controlar les plagues. Ha d’estar ubicat en el costat del vent dominant, i estar format 

per espècies autòctones, adaptades al clima de la zona. Ha de tenir diferents nivells d’alçada, i esta r format per 

arbres i matolls, s’ha d’endreçar les especies per que sempre hi hagi flors, ja que aquestes atrauran fauna 

auxiliar.  

o ROTACIÓ DE CONREUS: La rotació es una de les pràctiques fonamentals de l’agricultura ecològica, ja 

que es una de les claus per mantenir la fertilitat de la terra de conreu.  Per fer les rotacions s’ha de mantenir els 

següents criteris: 

1. No repetir, al any següent, en la mateixa parcel·la, conreus de la mateixa 

família. 
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2. No repetir conreus que tinguin la mateixa part  aprofitable (tubèrculs, arrels, fruïts, fulles...) 

3. No repetir conreus que tinguin el mateix  tipus d’arrels en la seva profunditat. 

o ASSOCIACIONS DE CONREUS: Quan conreem diferents hortalisses en un mateix espai, poden donar-

se diferents situacions: 

1. Que no es produeixi cap interacció de cap tipus entre unes plantes i les altres. 

2. Que es perjudiquin mútuament o que una perjudiqui a l’altre. 

3. Que al compartir el mateix espai, les especies es beneficiïn mútuament (o al menys una es beneficia i l’altre no es 

perjudica). 

Quan planifiquem els conreus hem  de buscar associacions 

positives que serveixin per aprofitar millor els nutrients, el sol, 

l’agua o obtenir avantatges  sanitàries, on unes especies 

protegeixen a altres de possibles atacs de plagues. 

També es interessant  intercalar en els conreus plantes amb flors 

i plantes aromàtiques que s’associen molt be amb determinades 

hortalisses, repel·lint  possibles plagues i atraient  insectes 

pol·linitzadors que  afavoriran la formació de fruits, per exemple: 

alfàbrega, calèndula, sàlvia, farigola, menta, borratja i anet. 

Podem combinar hortalisses que tinguin diferents ritmes de 

desenvolupament, de forma que mentre unes es desenvolupen  

més lentament, podem collir altres de desenvolupament més 

ràpid, per exemple, plantar entre les cols enciams, o entre 

pastanagues, raves. 

o US D’ADOBS ORGÀNICS O COMPOST:  L’adob que farem servir en los horts municipals serà els fems 

o compost.  Aportant matèria orgànica a la terra millorarem la seva estructura, ja que els sols argil osos com el de 

Begues son molt compactes i requereixen esponjar-los per millorar el desenvolupament radicular. En definitiva, 

podem dir que els adobs orgànics aporten estabilitat i fertilitat a la terra d’una forma duradora. 

o ADOBS VERDS: L’ús d’adobs verds es un altre tècnica habitual de l’agricultura 

ecològica. Exemple: les lleguminoses que aporten Nitrogen. 

o LLUITA CONTRA PLAGUES: 

L’aparició de plagues en els nostres conreus dependrà de l’equilibri del agrosistema, així com de 

les bones pràctiques que s’hagin desenvolupat en el hort. Si aconseguim crear un espai ric en 

biodiversitat, on abundin les flors i plantes aromàtiques, on s’ha potenciat la fauna auxiliar, on es 

protegeix la terra de cultiu i els seus microorganismes, si es planten varietats 

autòctones i si es realitzen rotacions i associacions adequades, tindrem uns conreus 

forts que seran més resistents a les plagues i per tant patiran menys atacs. 

Si hem de fer un tipus de tractament als conreus, MAI utilitzarem productes químics 

de síntesi, ja que si en un primer moment podem aconseguir solucionar el problema 

ràpidament, a la llarga estem generant nous desequilibris de l’agro- sistema, fent mal 

també a la fauna auxiliar que ens pot ajudar a controlar a l’organisme plaga i 

perjudicant als fongs i bactèries del terra, fonamentals per a nodrir i enfortir la planta. 
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Mentre anem posant en pràctica totes les mesures comentades per a aconseguir un hort  en equilibri biològic, pot ser que 

patim una plaga que tinguem que tractar, per això triarem les accions que tinguin un menor impacte, com pot esser: 

● Recollida manual dels organismes que originen el problema o eliminació de les parts afectades. 

● Col·locació de barreres o trampes físiques que impedeixin apropar-se als conreus al causant del 

problema (barreres per a cargols, malles anti-ocells, recipients amb cervesa per a bavoses, tires grogues 

enganxoses, trampes cromàtiques, amb feromones...). 

● Us de preparats que actuen com a repel·lents o fito estimuladors:  decoccions o extractes d’all, absenta, 

farigola, valeriana, ortiga, cua de cavall, llorer, etc.  

● Lluita biològica, potenciant l’aparició o introduint depredadors naturals de la 

plaga. 

 En definitiva, com ja hem comentat, la millor defensa front a paràsits i plagues de l’hort 

es mantenir l’ agrosistema en equilibri, amb nivells alts de biodiversitat, que van a 

permetre que les seves plantes siguin resistents. Per això, es interesant realitzar tot 

tipus d’accions que van a augmentar la biodiversitat de l’hort, com pot ser la instal·lació 

d’un estany que atraurà amfibis (granotes, gripaus, etc.) els quals ens ajudaran a 

combatre als cargols, bavoses i petits insectes, o col·locar menjadors i nius específics 

per a ocells insectívors. 

9.2. Annex 2: Sistemes de cultiu 
4. Sistemes de bancals en les Parcel·les  de cultiu   

En els cursos de formació previs a l'inici de l'activitat en els horts es poden proposar diferents tècniques per aprofitar de  la 

manera més productiva possible, tenint en compte les rotacions i altres criter is de l'agricultura ecològica. La forma 

tradicional de cultiu en solcs, no és la que millor s'adapta al que busquem, ja que està pensada per al reg per inundació i 

tampoc s'adapta bé a les petites dimensions de les nostres parcel·les, essent més complicat  la realització de rotacions i 

associacions. En els horts municipals se solen aplicar bàsicament dos sistemes de bancals, obtenint  molt bons resultats: 

SISTEMA DE BANCALS PROFUNDS (TAMBÉ ANOMENATS ELEVATS).  

Es tracta d'un sistema que delimita l'espai de cultiu i evita que es trepitgi, amb la  intenció que la terra romangui el més 

tova possible, evitant la seva compactació i afavorint el treball dels microorganismes que aportaran fertilitat al sòl.  

Els bancals tenen unes dimensions de 1,20 m d'ample (és el mes adequat ja que arribaríem al centre amb les mans 

sense trepitjar el bancal) i entre 4 i 6 metres de llarg. Entre bancal i bancal es caven els passadissos (amb una amplada 

de 50 cm, suficient per al pas amb carretó), dipositant la terra dels mateixos en els bancals, amb la qual cosa, elevem  la 

superfície de treball entre 30 i 50 cm. Aquesta elevació, ens proporcionarà 2 beneficis: d'una banda augmenta la 

profunditat del sòl fèrtil i ben airejat que afavorirà el desenvolupament de les arrels i els microorganismes del sòl  i d'al tra 

banda ens va facilitar la postura de treball, ja que en elevar una mica el terreny és més còmode, evitant  forçar l'esquena. 

Per contra aquest sistema té un desavantatge que és que en elevar el terreny augmentem l'evaporació d'aigua, la qual 

cosa a les zones més àrides pot resultar un problema. 

El bancal elevat permet la col·locació del reg per degoteig i el encoixinat, la qual cosa reduirà molt les pèrdues d'humitat.   

Hi ha una variant dels bancals elevats que resulta molt interessant encara que una mica més costosa  inicialment. Es 

tracta dels bancals ceràmics o enrajolats, en aquest cas utilitzem, com parets laterals de la terra elevada, maons o rajoles 

ceràmics. Aquests bancals tenen l'avantatge respecte als bancals elevats normals, que redueixen l'evaporació de 

l'aigua i eviten possibles ensorraments laterals de terra. 
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Aquest sistema té en compte les famílies i també les parts aprofitables, realitzant rotacions en 4 bancals. Normalment 

aquest sistema utilitza un 5è bancal per a cultius plurianuals que no entra en rotació amb els anteriors i fins i tot un 6è 

bancal que podem dedicar a cultius voraços (com la patata) i / o adob verd. Aquests dos últims bancals es rotarien entre 

si cada 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment destacar la possibilitat de crear bancals de 60-70 cm d'alt (alçada d'una taula) construïts en jardineres 

ceràmiques, de maons, blocs o fusta. Encara que aquesta opció és molt més costosa que les anteriors, pot ser 

interessant habilitar algun bancal d'aquest tipus dins del hort municipal, per donar l'opció de participar a persones amb 

problemes d'esquena i amb mobilitat reduïda, o fins i tot habilitar taules de cultiu adaptades a persones en cadira de 

rodes. 

9.3. Annex 3: Planificació i disseny 
En aquest apartat valorarem els principals aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar el nostre espai d’hort  i de 

convivència. 

9.3.1. Elecció de la parcel·la 
En general, un espai públic serà més convenient que una cessió d’una parcel·la privada.  

9.3.2. Adequació de la parcel·la 
Si el terreny no presenta totes les condicions òptimes per al conreu, haurem de contemplar diferents accions de 

recuperació i regeneració. 

9.3.3. Disseny dels espais i les infraestructures del hort. 
Els espais s’han de pensar de forma global, de manera que sigui un entorn beneficiós per als usuaris, el municipi i el medi 

ambient. 
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El principi fonamental del disseny de la instal·lació es aconseguir un espai ric en biodiversitat i respectuós amb la Natura,   

basat en els conceptes de la agricultura ecològica i tenint molt present els aspectes participatius, educatius, socials, 

estètics i de oci. Aquest aspecte participatiu, ha de permetre l’evolució del espai en el temps i motivar la intervenció dels  

usuaris implicats. 

A l’hora de planificar l’espai, proposem tenir en compte els següents aspectes: 

ESPAIS COMUNS DE CONREU  

La voluntat de crear un espai on treballar les relacions personals fa que el concepte dels espais de conreu sigui obert i 

transversal; entenem que formar grups heterogenis ( intergeneracional, socialment divers, etc…), és un repte que fomenta 

les relacions humanes i l’enriquiment personal,  a l’hora que facilita el treball en equip i el sentiment de pertinença a un 

grup amb un objectiu comú. 

Com a regla general, proposem que la mida mitjana de les parcel·les sigui entre 40 y 60 m2. Aquestes mides, permeten 

fer diferent bancals (normalment entre 4 i 6) per a poder realitzar una de las pràctiques fonamentals de l’agricultura 

ecològica, que es la rotació de cultius. Podrem jugar amb aquestes mides en funció de la mida total del hort i del nombre 

d’usuaris.  A més, considerem important la seva compatibilitat i proporcionalitat en relació als espais comuns “lliures” per 

a realitzar altres activitats. 

ESPAIS DE  FORMACIÓ I  PER A GRUPS  ESPECÍFICS 

Pot  ésser molt interessant deixar algun espai de conreu lliure per a la formació dels usuaris, on es podran realitzar 

pràctiques de les diferents tasques del hort. 

També pot ésser interessant  crear algun espai per a grups escolars, de manera que puguin visitar les instal·lacions com 

a una experiència puntual o de una forma periòdica encarregant-se d’alguna parcel·la en concret. 

Una altra opció que considerem interesan tés la creació d’espais de bancal elevat  (com les taules de cult iu) per a usuaris 

amb problemes físics o amb mobilitat reduïda. 

TANCAMENT, ACCESSOS  I  ESPAIS DE DISTRIBUCIÓ  

Pot ser convenient  tancar la parcel·la per prevenir accions vandàliques i la entrada d’animals salvatges com els porcs 

senglars, força habituals a Begues. També permet regular l’accés dintre del horari establert i controlar el mateix. El 

tancament, ha de tenir accés per a vianants i per a vehicles. Perimetral ment, pot estar format per una tanca vegetal. Això 

es una pràctica habitual de l’agricultura ecològica, que aporta multitud d’efectes beneficiosos a l’hort, protegint-lo dels 

vents dominants.  

Dintre del espai, haurem de definir una xarxa de camins o passadissos de distribució, que ens permetran accedir als 

diferents espais comuns i a les parcel·les, sense tenir que trepitjar cap espai de cultiu. 

EDIFICACIÓ SOCIAL / EMMAGATZEMATGE D’EINES 
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És molt important per a la instal·lació, la disponibilitat d’una edificació polivalent que reculli les necessitats bàsiques. 

Proposem respongui a diferents necessitats: espai de l’equip gestor, lloc de trobada per a reunions, assemblees, 

vestuaris, lavabos, armaris, espai de cuina, espais d’elaboració 

interior i d’emmagatzematge de les eines i estris necessaris.  

Les eines preferiblement seran d’ús comunitari, de manera que 

es treballi la responsabilitat de tenir cura del material per a 

compartir.  

Aquesta edificació es realitzarà sota els criteris de bio 

construcció, amb voluntaris i serà una bona oportunitat per oferir 

formació i fomentar tècniques de construcció de baix impacte 

ambiental, saludables i respectuoses amb l’entorn. 

 

ZONA DE COMPOSTATGE I DE RECOLLIDA SELECTIVA 

Un dels objectius principals del hort es el pedagògic, per això la importància que tots els usuaris de l’hort, participin de 

l’e·laboració de compost, on un material de rebuig acaba convertint-se en un recurs. Per tant, és molt important destinar 

espais per aquesta funció.  

PLANTER 

És interessant que els usuaris puguin disposar d’un espai protegit, on 

guardar les llavors i on poder desenvolupar els planters d’algunes 

espècies.  

Proposem construir un hivernacle per ubicar el planter, on també es 

poden cultivar algunes espècies que necessiten unes condicions de 

temperatura especials. 

 

INSTAL·LACIONS PER L’AUMENT DE LA BIODIVERSITAT. 

A més de la tanca vegetal que és important per donar aixopluc a la fauna autòctona i que ens ajudarà a fer més equilibrat 

l‘ecosistema, podem incorporar altres elements molt interessants, que a més d’atreure biodiversitat beneficiosa pel als 

horts, són elements amb un valor educatiu i estètic molt importants. Un d’aquests pot ser creació d’un estany d’aigua que 

podem decorar, amb la funció d’atraure amfibis com les granotes o els gripaus. També podem construir nius per a ocells 

insectívors, que al igual que els amfibis, ens ajudaran a controlar la població d’insectes i les plagues. 

SENYALITZACIÓ I CARTELLS  DIDÀCTICS  

Es convenient  introduir alguns panell didàctics sobre les bones pràctiques i funcionament de la instal·lació. 

També molts dels elements que formen el conjunt de l’hort, es poden interpretar a partir de señalizar-los amb cartells 

informatius que fomentin la vessant educativa. 

INSTAL·LACIONS D’OCI 

Els horts comunitaris tenen una component social molt important i es fonamental fomentar i propiciar la trob ada i les 

activitats d’oci, a més de les pròpies de l’horticultura. Alguns equipaments interessants en aquest sentit són: 
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Jocs infantils, on els més petits puguin jugar mentre els adults fan les tasques. 

Espai de joc i esport. Per exemple, unes pistes de petanca poden ser un complement d’oci interessant,  ja que es una 

pràctica habitual de les persones majors, que son els usuaris 

més habituals dels horts. 

Umbracles i zones de descans son interessants, sobretot a 

l’estiu, època de molta activitat a l'hort i al mateix temps de 

molta calor, servint com a llocs de descans i reunió a l'ombra. 

INSTAL·LACIONS D’ENERGÍES NETES 

Seguint  criteris de sostenibilitat,  podem plantejar-nos la 

instal·lació de plaques solars per a l'obtenció de l'energia 

elèctrica necessària per a l'hort, amb uns objectius també 

pedagògics i exemplificants per a la societat. 

Tots aquests equipaments han de coexistir en l'espai que 

constitueixen els horts municipals, d'una forma ordenada, pràctica i estètica, per això és important desenvolup ar un 

projecte que reuneixi totes les qüestions a tenir en compte i que inclogui un plànol on es distribueixin de la forma més 

adequada, evitant col·locar els equipaments més elevats creant ombres sobre les parcel·les de cultiu. 
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9.3.4. Esquema per la distribució dels equipaments d’un hort 

municipal sostenible 

 

 

 

9.4. Annex 4: Reglament de Règim Intern  
El present document  té com objecte una proposta  per la regulació dels criteris d’us i funcionament que articuli la 

convivència entre les persones que participin en el projecte i el gaudiment dels drets i deures del Horts comunitaris / 

socials ecològics a Begues . Aquest Reglament caldrà ser aprovat per la primera Assemblea General establint la seva 

organització funcional. 

Les parcel·les resultants tindran una superfície útil  de 50 m2.  La parcel·la estarà degudament delimitada, sense 

tancaments físics i dotades d’un sistema de reg . 

1. Titularitat pública .  Els horts que habilitarà l’ajuntament seran de titularitat publica . Les autoritzacions de 

participació atorgades tindran consideració d’utilització privativa del domini  públic. 

2. Criteris de selecció per a la participació . Per a participar en la selecció dels horts  caldrà  acreditar els 

requisits següents: 

 Estar empadronat en el municipi de Begues. 

 Ser major de 18 anys. 
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 Representar un centre escolar. 

 Representar col·lectius o associacions i amb un mínim de 10 membres. La cessió en aquests casos es 

realitzarà al conjunt del col·lectiu. 

 Estar interessats i sensibilitzats  amb la conservació del medi ambient, especialment en rescatar varietats 

locals d’hortalisses, així com per recuperar tècniques tradicionals ecològiques. 

 L’usuari s’obligarà al compliment de les normes d’us i funcionament.  

3. Horaris  

 L’hort romandrà obert segons el calendari que s’estableixi  en el programa anual d’activitats. 

 L’horari d’accés a les parcel·les restarà determinat per les hores de llum natural, evitant romandre en els 

horts les hores de foscor. Es podrà accedir al recinte durant tots els dies de la setmana. 

 Les portes d’accés general s’hauran de mantenir tancades una vegada  finalitzat el treball . 

4. Regulació d’usos d’espais  

 Magatzem: Espai destinat a emmagatzemar el material. 

 Vestuari i armaris : Espai destinat al us de les persones usuàries. 

 Zona de pícnic amb taula i bancs: espai multifuncional . destinat per les activitats lúdiques, tallers etc. que 

requereixen la seva utilització.  

 Contenidors de recollida selectiva. 

 Zona de compostatge. 

5. Activitats.  

 Totes les activitats programades respectaran els aforament màxim de les persones. 

 Totes les activitats que comportin la manipulació d’aliments hauran de complir la normativa específica.  

6. Drets i deures  

 Gaudir de les instal·lacions i participar en les activitats. 

 Fer us adequat de les instal·lacions i material de l’hort. 

 Formar part de les comissions d’acord amb les normes establertes. 

 Assistir a les Assemblees. 

 Assistir a les activitats formatives de formació sobre agricultura ecològica. 

 Abonar  els preus del tallers i quotes. 

 Evitar qualsevol acte que pugui afectar la convivència entre usuaris. 

 Respectar a les persones usuàries i personal del l’hort  i les normes de convivència. 

7. Prohibicions expresses 

 La utilització de barbacoa així com la realització de foc de qualsevol tipus dins las parcel·les. 

 L’ús d’aparells musicals que a causa del seu volum puguin  perjudicar altres usuaris o alterin la tranquil·litat 

dels veïns. 

 La construccions de casetes, barraques etc. 

 Delimitar els hort amb murs, plàstics, etc. 

 Utilitzar l’hort com a dipòsit o magatzem de materials, mobiliari  deixalles etc. 

 Cremar restes generades en l’hort què, en tot cas s`hauran de compostar. 

 Només es podran utilitzar fertilitzants i condicionadors del sòl que estiguin autoritzats en agricultura 

ecològica. 

8. Normes d’us referents als horts i cultius  

 No es podrà modificar el traçat original del horts, ni unir-los a horts confrontants. 

 El fem orgànic es dipositarà en un punt net creat amb aquest fi i hauran d’estar els horts lliures de rebutjos . 

 Els usuaris son responsables de mantenir l’hort en bon estat. 
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9. Comissions d’activitats. 

 Hi haurà un portaveu per cada comissió de treball. Les activitats s’integraran en les comissions  sense 

excloure que es puguin desenvolupar d’altres. 

10. Abonament. 

 L’ús d’aquesta zona comunitària comporta el pagament de ........€ anua ls. 

11. Disposicions addicionals  

 Per dubtes d’interpretació en l’aplicació del present document de Regim intern, l’ajuntament conjuntament  

amb la junta executiva seria competent per a resoldre’ls. 

9.5. Annex 5: Material didàctic  
Objectius generals 

 Participar en activitats de grup adoptant un comportament constructiu, responsable i solidari, valorant les 

aportacions pròpies i alienes. 

 Comprendre i valorar les repercussions de determinades accions pròpies i dels altres, sobre l’entorn natural i 

social, com també mantenir un comportament adequat en la vida quotidiana i emetre judicis de valor i 

respecte per la conservació del medi . 

 Valorar la importància del coneixement del medi social i natural. Adquirir les tècniques bàsiques i estudi per 

dur a terme de manera autònoma nous aprenentatges. 

Objectius específics 

1. DIETARI  

 Fer un seguiment escrit de les feines quotidianes a l’hort . 

2. OBSERVACIÓ I ESTUDI D’UNA PLANTA  

 Fer el seguiment del creixement de la planta que hem sembrat. 

3. LES EINES :  

 Conèixer les eines que utilitzem, les seves parts i la seva utilitat. 

 Conèixer les feines més usuals de l’hort. 

 Utilitzar de forma adient i respectant les normes bàsiques de seguretat de les diferents eines. 

4. FEINES  

 Conèixer les feines que fem a l’hort i la seva finalitat. 

 Relacionar les feines amb l’eina adient. 

 Ordenar cronològicament  les eines de l’hort. 

Metodologia  

Partirem de l’observació directa i de la practica mitjançant  les feines quotidianes a l’hort. 

A partir de l’observació i la practica es faran les posades en comú i s’elaboraran las activitats escrites. 

Continguts  

Bloc 1. El paisatge  

 Conceptes  Procediments  Actituds  

1.Estudi de l’entorn: paisatge i activitat 1.Observació directa. 1.Participació en tasques que 

fomentin el respecte i la millora del 
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humana: influencies sobre l’entorn. 

 

2.La presència humana en el paisatge : el 

paisatge rural. 

 

2.Tècniques de recollida de 

dades. 

paisatge de l’entorn immediat. 

 

Bloc 2. El medi físic 

 Conceptes  Procediments  Actituds  

1.El clima: influencia del clima sobre 

l’activitat humana. 

1.Observació directa  

tècniques de recollida de 

dades. 

1.Participació en tasques que 

fomentin el respecte i la millora del 

paisatge de l’entorn immediat. 

 

Bloc 3. Els éssers vius 

 Conceptes  Procediments  Actituds  

1.Morfologia i funcions de les plantes. 

 

2.Classificació de les plantes segons 

diferents claus i sintemes de classificació. 

 

3.Importància de les plantes cultivades 

per les persones. 

1.Observació directa de les 

plantes. Estudi monogràfic 

d’algunes especies i els seus 

caràcters constitutius. 

 

2.Observació i registre del 

creixement i funcions de les 

plantes. 

 

3.Elaboració d’informes 

senzills sobre les plantes.  

1.Interès per l’observació i l’estudi 

dels essers vius. 

 

2.Responsabilitats en les tasques 

de manteniment i cura de les 

plantes de l’entorn. 

 

 

Bloc 4. Els materials i les seves propietats 

 Conceptes  Procediments  Actituds  

1.Els usos dels materials : reciclatge i 

reutilització de materials. 

1. Estudi dels cicle de 

formació del compost. 

1.Interès per restringir l’acumulació 

indiscriminada de residus. 

Sensibilitat per la necessitat de 

reciclar, reutilitzar i reduir el consum 

de material d’us comú . 
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Bloc 5.  Energia, maquines i aparells.  

 Conceptes  Procediments  Actituds  

1.Maquines i parells  

d’ús més freqüent 

1.Us i manipulació d’eines i 

utillatge senzills. 

1. Hàbit d’utilitzar de manera 

adequada eines per evitar accidents 

2. Superació d’estereotips sexistes 

amb les habilitats en el maneig 

d’eines . 

 

Avaluació de la visita  a l’Hort Arrels  

S’empraran els següents indicadors: 

 Nombre de grups i alumnes que han realitzat la visita a l’Hort Arrels. 

 Grau de satisfacció, utilitat i adequació de la visita i a l’exposició percebuda pel centre . 

9.6. Annex 6: Taller de jardineria per a persones amb discapacitat 
Taller de jardineria  

Definició  

El taller de jardineria ens permetria treballar aspectes d’integració i formació en un primer moment per tal de passar en un 

segon moment a treballar aspectes d’aprenentatge i capacitació com a taller de capaci tació cap al món laboral. 

Aquest taller  sorgeix amb la intenció de formar persones amb discapacitat en les nocions bàsiques de jardineria com a 

mitjà per formar-se, capacitar-se i aprendre elements bàsics que els permetin una inserció al mon laboral a traves 

d’empreses de treball protegit.  Per arribar, si es possible al treball normalitzat. 

Objectius  

Capacitar i sensibilitzar a les persones amb un discapacitat a la participació en processos d’inserció socio -laboral a traves 

del coneixement de les tècniques de jardineria. 

Capacitar  les persones amb discapacitat en continguts del treball de jardineria en les següents línies de treball:  

o Arranjament de jardins. 

o Podar i tallar plantes correctament. 

o Procés de viver de plantes. 

o Procés de plantació i sembrat : adob- recol·lecció si escau conrear. 

o El rec adaptat al coneixement del creixement d’algunes especies.  

o Fomentar el coneixement del medi natural. 

Desenvolupar i potenciar habilitat social que facilitin l’autonomia i accés a recursos normalitzats. 

Destinataris  

A les persones amb discapacitat, majors de 18 anys i menors de 65 procedents del serveis socials o de les àrees 

bàsiques de salut.  
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Continguts 

Continguts en matèria de jardineria  

▪ Coneixement de les eines que utilitzarem en la jardineria : 

o  El rasclet. 

o  Les tisores de podar. 

o  La talla de la gespa. 

o  Altres instruments. 

▪ Manteniment en las zones verdes 

o  Preparació del sembrat. 

o  El procés del sembrat. 

o  El procés de rec (adaptatiu a cada espècie). 

o  El procés d’adobar la terra. 

o  Tala i Poda. 

o  Manteniment ornamental de les plantes d’un jardí. 

o  El projecte ornament. 

▪ Preparació de noves zones de jardí 

o  Sembrar. 

o  Podar. 

o  Rec. 

▪ Manteniment dels arbres  

o  La tala  controlada. 

▪ Plantes d’interior i plantes d’exterior. 

▪ Treball amb flors (jardí) (es podrien treballar el fer rams de flors amb el que es recull al Hort. 

▪ L’ hivernacle. 

▪ L’hort. 

 Contingut en matèria d’habilitats socials 

o  Comunicació. 

o  Participació. 

o  Habilitats relacionades amb el sentiments. 

o  Habilitats enfront l’estrès. 

o  Planificació. 

o  Hàbits laborals. 

Continguts d’orientació laboral 

o  Creació d’itineraris individualitzats d’inserció. 

o  Exercicis d’orientació laboral. 

o  Currículum. 

o  Preparar una entrevista. 

Avaluació del taller de jardineria   

S’empraran els següents indicadors: 

o  Nombre de grups i usuaris que han realitzat el taller. 

o Grau de satisfacció, utilitat i adequació de la visita i a l’exposició percebuda 

pels usuaris . 
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Retall objectius específics: 

✓ Crear un espai de relació personal i col·lectiva. 

✓ Potenciar la implicació dels  centres educatius i a la societat en especial a les persones 

desafavorides. 

✓ Recuperar espais urbans públics actualment en desús, per a l’ús hortícola d’autoconsum i que 

serveixin alhora d’elements integradors de la natura i la biodiversitat dins el sistema urbà.  

✓ Promoure i participar en la producció ecològica d’hortalisses i verdures per una gestió 

sostenible. 

✓ Donar suport  a projectes d’horticultura amb finalitats socials. 

✓ Oferir espais d’atenció, coordinació i participació amb les famílies. 

✓ Divulgar tècniques de cultiu de l’Agricultura Ecològica. 

✓ Donar resposta a la necessitat  de gran part de la població de tenir un contacte més directe 

amb la terra i recuperar el coneixement dels seus cicles. 

✓ Millorar la qualitat ambiental del municipi, afavorint l’equilibri entre els cultius,  la flora i la fauna 

associada, amb un enriquiment de la biodiversitat.  

✓ Proporcionar espais de lleure i d’oci saludable. 

✓ Fomentar els hàbits d’alimentació saludables, valorant  la qualitat, la vitalitat i la proximitat dels 

productes consumits. 

✓ Crear una Xarxa Local de Llavors amb la finalitat de recuperar varietats hortícoles 

tradicionals. 

✓ Fomentar el cooperativisme amb la compra comuna de llavors, planters, productes , eines etc. 

✓ Fomentar l’intercanvi de coneixements, productes, bens i serveis. 

✓ Proporcionar espais d’integració i millora de la qualitat de vida a persones i col·lectius en risc 

d’exclusió social. 

✓ Compartir amb altres grups d’aquesta iniciativa que ho prec isin, com ara la cooperativa de 

consum , el grup de turisme i els altres grups de treball del procés participatiu Begues Cittàslow la sala 

polivalent per augmentar el seu us.  

9.7. Annex 7: Adequació de parcel·la 
❖ Valorar la quantitat de terra fèrtil. Hauríem de tenir un mínim de 30 cm de terra fèrtil (amb matèria 

orgànica en descomposició) per a poder cultivar. Si no es així, tindrem que recórrer a portar terra fèrtil de algun 

hort proper  on s’estigui desenvolupant una agricultura respectuosa amb el medi ambient. 

- “Desbrossar”, netejar i treure les pedres. 

- Abans d’iniciar els cultius, pot esser interessant realitzar una ventilació de la terra en 

profunditat, especialment en terres molt argilosos i compactats. Si el sol està suficientment airejat, no 

serà necessari un laboreig de profunditat, serà suficient un de superficial. Un cop tinguem un terreny 

des compactat, haurem de prendre mesures preventives per a evitar una nova compactació, com  no 

cultivar i realitzar accions de laboreig amb la terra humida, no introduir vehicles pesats i no trepitjar els 

bancals, mantenint-los amb una bona cobertura vegetal i un bon nivell de matèria orgànica. 

- Equilibrar el terra per a millorar estructura del mateix. Si tenim un terra molt argilós, 

amb problemes de compactació i embassaments, haurem d’aportar arena o perlita que permetin un 

esponjament  i una ventilació que faciliti el treball posterior. Si per contra, el terra es molt arenós, amb 

poca capacitat de retenció d’aigua i nutrients, tindrem que aportar terres argiloses. També podrem 

corregir un terreny àcid amb aportació de cal, fins a tenir un pH dintre dels valors adequats. 

- Anivellació del terreny per a aconseguir la superfície mes plana i homogènia possible. 
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- Aportació de matèria orgànica. Fonamental abans de començar a cultivar, espargir 

entre 2 y 4 Kg de compost/m2 i realitzar una acció de laboreig en superfície. 

9.8. Annex 8: Programa de Comunicació 
La  comunicació interna facilita la integració dels recursos humans en la consecució dels objectius del   servei, alh ora que 

complementa les habilitats entre els diferents grups humans, la coordinació d’esforços.... 

Podem reconèixer diferents àmbits de la comunicació: 

● Àmbit de la informació: respon a les normes i dades que permeten que l’hort comunitari  

funcioni d’acord amb l’objectiu definit. 

AVANTATGES DE LA  COMUNICACIÓ INTERNA DESAVANTATGES DE LA NO COMUNICACIÓ 

  Major productivitat.  

  Reducció de rumors.  

  Increment de participació.  

  Reducció de costos.  

  Augment del sentiment de pertinença.  

  Creació de cultura de pertinença al centre.  

  Desmotivació.  

  Augment d’errors.  

  Augment de costos.  

  Aïllament.   

 

● Àmbit de divulgació: són les novetats i elements que cerquen captar a les persones, 

convèncer-los, persuadir-los i sumar la seva voluntat als fins dels horts comunitaris. 

● Àmbit de formació i socialització : té com a meta reforçar de forma explícita la cultura 

institucional. En aquest marc s’inclouen les activitats recreatives i celebracions. 

● Àmbit de participació: és la participació destinada a que tothom s’expressi, donar-li la paraula 

i oferir-li el reconeixement. S’ha d’incloure el treball en equip, el reconeixement de les iniciatives, els 

suggeriments i les propostes.  

● Quadre resum avantatges i desavantatges de la comunicació. 
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Diagrama del flux de la comunicació: 
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Programa de comunicació 

El Programa de Comunicació ha de servir per a: 

 Diagnosticar la situació actual dels horts , esbrinar els seus problemes i marcar quines seran les directrius que 

s’ha de seguir , quines seran les seves metes, quina informació es vol transmetre, quins són els canals de 

comunicació existents i en quins hem de millorar. 

 Elecció del tipus d’informació, sobre quins temes hem de transmetre informació i en quina direcció es vol que 

vagi aquest flux d’informació. 

 Quins canals de comunicació es seguiran. 

 Quin seguiment farem del programa i quines mesures dissenyarem per a la correcció de les desviacions que es 

vagin presentant. 

 Quina és la retroalimentació: comprovació que la comunicació interna ha estat eficaç. 

Canals de comunicació  

És important la generació de diferents suports de comunicació interna per tal que els diferents fluxos de comunicació 

siguin més rics. Aquests mitjans de comunicació tant poden ser orals, escrits, digitals, etc. Les noves tecnologies de la 

informació obren un ventall de possibilitats i integren diferents modalitats. El llistat de canals de transmissió de la 

informació segons els seu suport seran: 

Suport escrit 

 Circulars internes. Escrits de caràcter formal que tenen interès per a tots els ,  

 Tauler d’anuncis. És un efectiu mitjà de comunicació que ha de situar-se en un usuaris . El seu contingut són: 

acords interns, convocatòries oficials, normativa interior, protocols... D’aquesta informació s’ha de mantenir un 

arxiu històric per a la seva consulta.. Circulars setmanals on es dona la informació sobre les accions que han de 

desenvolupar de forma temporalitzada indicant acció i data. lloc de trànsit segur. És necessari que el seu 

contingut estigui ordenat per tal que visualment sigui ràpida la seva lectura i sigui notori el canvi de la informació 

periòdicament. És necessari per tal d’evitar malentesos consignar en cada missatge penjat el remitent i la data. 

Hi hauran dos taulers: un pels usuaris i l’altre pels professionals. En ell hi ha la informació sobre : 

o Organigrama  

o Atenció al usuaris 

o Horaris  

o Documentació Normativa i d’acreditació  

o Manual d’acollida de l’usuari. Aquest material pot incloure una síntesi històr ica,  

o Fullets informatius. Sobre temes de particular interès, es poden dissenyar senzills  

 Bústia de suggeriments i queixes. Permet a tots els integrants dels horts participar activament en la millora de la 

implementació.  

 Memòria Anual. Per tal de donar a conèixer com s’han desenvolupat els objectius i Publicació periòdica butlletí 

de Begues Sobre notícies de les activitats que es fan i Cartes. S’utilitzen per tal de difondre informació important 

com resultats, canvis les normes de caràcter intern, l’organ igrama, drets i deures i pla de treball,  pràctics tríptics 

pel  usuaris, voluntaris, i altres Entitats p.e. fulls informatius d’activitats…s’expressin en llibertat i puguin donar -se 

a conèixer a la junta directiva .quin ha estat el seu resultat. 

Suport oral 

 Reunions. Les reunions són l’espai de comunicació per: informar, capacitar, reflexionar, prendre decisions, etc. 

És important tenir un espai adient i convocar als participants amb l’antelació suficient. Poden haver -hi diferent 

tipus de reunions: 
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Suport electrònic 

E-mails. S’enviaran missatges personalitzats o a llistes de distribució internes. 

Interval de temps: referit tant al límit de temps per emetre una informació com per actualitar runa informació ja 

comunicada amb anterioritat. La periodicitat no ha d’anar relacionada necessàriament amb l’any natural i en el cas de 

periodicitat permanent, s’entén que serà canviable en el moment que sigui necessària una actualització o supressió del 

contingut. 

 Instantani (de resposta immediata). 

 Diari (cada un o dos dies). 

Setmanal.  

Quinzenal. 

Mensual. 

T rimestral.  

Quatrimestral. 

Semestral. 

Anual.  

Permanent (estable fins que el contingut requereixi una actualització). 
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