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n
es redactà la “Memòria d’actuació de l’Horta Comunitàrria de
El paassat 14 de novembre
Vilasssar” signad
da per la regidora deleggada de Serrveis Socialss i el regidorr delegat de Medi
Ambient d’aquesst ajuntameent. En aqueesta memòria s’estableiixen les líniies d’actuaciió del
que han
h de ser els horts com
munitaris qu
ue s’articulen
n a través dee tres objecttius diferencciats:
a d’una baanda contempla una funció espeecíficament destinada a donar suport
a)
alimentaari a col·lectiius amb neccessitats esp
pecials;
b un segon
b)
n comporta l’oportunittat de particcipar de l'aggricultura a tota la pob
blació
que hi esstigui interessada;
c S’utilitzaarà un espaii específic com
c)
c
a viver puntual i compostatge
c
e de la jardiineria
municipaal.
A la vista dels objectius proposats
p
en
n l’esmentaada memòriia, el plenaari va considerar
ulsar les acccions que siguin més convenients i necesssàries per tal
t de
proceedent impu
mateerialitzar aquestes prop
postes, comeençant per la constitucció d’una Co
omissió d’E
Estudi
per a la redaccció de l’A
Avantprojeccte de l’Ordenança de
d l’Horta Comunitària

a

c
ha redactat el següent avaantprojecte pel qual demana
Vilasssar de Dalt. Aquesta comissió
el visst-i-plau del plenari, perr tot seguit redactar-ne
r
l’ordenançaa o reglamen
nt.
Es prroposa posaar en marxaa un espai a la zona verrda del pla parcial 12 R
Riera de Villassar
segon
ns el plànol adjunt que contempli lees vessants següents:
1 Hort sociial i comunitari.
1)
2 Viver de jardineria municipal
2)
m

1 Valorss i objecctius
1.
El projecte conteempla:
1 L'acció i formació en
1.
n agriculturaa ecològica.
2 L'aportacció de producte frescc per comp
2.
plementar el
e programaa de necesssitats
bàsiquess alimentàriies per a les persones i famílies més
m vulneraables atesess pels
serveis socials municipals.
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3 La implaantació d’un viver de jardineria municipal i un espai per triturrats i
3.
composttatge.
El projecte vol trransmetre els valors eco
ològics, la cu
ultura de la sostenibilitaat i la coopeeració.
Es baasa en els preceptes
p
de l'agricultu
ura ecològicca i el foment del consum del producte
d’horrta de proxim
mitat i de qu
ualitat, sense esperit dee lucre. Es prretén:
1 Posar en valor la dedicació i l’esforç de treballa
1.
ar la terra
a, respectan
nt-la i
entenentt els seus ciicles biològics, en base a una activ
vitat centrad
da en la form
mació
hortícolaa ecològica.
2 Emfatitzzar el valorrs de la co
2.
ooperació i les relacio
ons comun
nitàries entrre les
personess participan
nts del pro
ojecte, les quals treb
ballaran en comú l’esspai i
consumiran de maneera equitativ
va els produ
uctes generaats per a l’au
utoconsum.
3 Proporciionar productes frescoss de l’horta per
3.
p garantirr la suficièn
ncia alimen
ntària
de les persones
p
i famílies ateses pells serveis socials mu
unicipals, i que
requereixin de suport alimentarri.
4 Fomenta
4.
ar la vessan
nt pedagòg
gica i educa
ativa, oferin
nt tallers de formació per als
participaants del projjecte, els cen
ntres escolaars i altres en
ntitats educcatives i de lleure,
perquè tothom
t
puggui conèixerr i experim
mentar en què
q
consisteeix el trebaall de
conreu d’horta.
d

j
m
municipals,
el
e projecte contempla:
En l’aaspecte delss serveis de jardineria
1 Impleme
1.
entar un re
ecurs de viv
ver i mante
eniment de plantes auttòctones peer a la
seva disttribució en les tasquess pròpies deel verd urbàà entenent el poble co
om un
ecosistem
ma.
2 Concenttrar la pràcctica del compostatge en aquest mateix
2.
m
espaai de la jardiineria
municipaal, de maneera que el propi
p
materiial resultant del manteeniment dell verd
urbà serrveixi per a l’optimitzaació de l’ad
dob i/o altrres pràctiqu
ues de la pròpia
p
jardineriia.
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3 Posar en
3.
n pràctica la
l formació
ó en jardineria ecològ
gica de form
ma col·laborrativa,
per dinaamitzar el procés
p
d’enssenyament i aprenentaatge en el d
desenvolupaament
d’habilitaats en el treball d’horta,
d
im
mpulsada pel Ple mu
unicipal i amb
l’assesso
orament delss altres agen
nts del projeecte.

2 Ubicacció delss terre
2.
enys i propostta de distribu
ució
funcio
onal
El prrojecte de l’’horta sociaal, comunitària i la jard
dineria pública de Vilasssar s’ubicarrà als
terreenys de prop
pietat municcipal situatss en zona veerda, al Políggon Industriial PP12 Rieera de
Vilassar, al C/ Jordà i Cardon
na, cantonad
da Camí Pla de Vilassar.. L’espai com
mprèn un total de
00 m2.
12.00
Una primera ap
proximació de les distrribucions fu
uncionals dee l’espai co
onté els seggüents
ments.
elem

1 Un viver municipal de
1.
d 1.100 m2
2 i un espai de composttatge adjaceent a la band
da del
Camí Plaa de Vilassarr.
2 L'horta estarà
2.
e
formaada per dues feixes, unaa de superio
or de 1.450 m2, i una seegona
a la band
da inferior, de
d 1.550 m2
2. En total, 3.000 m2 a banda
b
de l’esspai entre feeixes i
al voltan
nt de les matteixes. Les activitats
a
d'h
horta social i comunitàrria es realittzaran
en la matteixa horta.
3 Una infrraestructuraa bàsica con
3.
nsistent en dues bassees, una de 5
50.000 l. i l’altra
l
(properaa a l’espai d’horta)
d
de 80.000 l. També es disposa d’u
un pou. Aq
questa
infraestrructura actu
ualment esttà inutilitzad
da. Finalmeent, es disposa de con
nnexió
elèctrica al Polígon industrial PP
P12.

3 Actorss que inttervene
3.
en en la dinàmicca del projecte
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c
ques, el prrojecte conttempla la participació
ó de dos actors
a
Per les seves característiq
princcipals, el ressponsable pú
úblic i la ciutadania quee vulgui partticipar del projecte.
1 L’Ajuntam
1.
ment com a respon
nsable públlic, implicaant tots ells departam
ments
necessarris per a imp
pulsar i conttribuir en la realització del
d projectee.
2 El projecte vol don
2.
nar cabudaa a tothom que estigu
ui interessaat en l'hortta, en
borar, en l'eecologia i ell medi. Esco
oles, entitatss i particulaars de
compartiir, en col·lab
totes les edats.

4 Modell de gesttió
4.
El projecte segueeix un modeel de gestió pública
p
de corresponsab
bilitat.
D’unaa banda, l’ajjuntament ha
h de proporrcionar per la via de la gestió direccta les condiicions
mateerials i funcionals de l’esspai, això és:

1 La dota
1.
ació pressu
upostària per
p a la in
nversió en infraestructtura, l’adqu
uisició
d’utensilis i la despeesa corrent.
2 Els recu
2.
ursos humans en la ge
estió de l’esspai, degudaament dimeensionats peer a la
inversió d’hores quee puguin reequerir les diferents
d
fasses de desen
nvolupamen
nt del
projecte..

Es deefineixen do
os models de
d gestió differenciats:
1 De gestió
1.
ó directe: Viv
ver i activitaats d'horta social.
s
2 De gestió
2.
ó indirecte o per cessió gratuïta en custòdia: Acctivitats d'horta comunitari.

Per la seva band
da, els usuarris (s’entén:: personal actiu
a
en els treballs
t
horrtícoles de l’’espai
d’horrta comunitàària), es faraan càrrec d’u
una quota de
d socis del projecte
p
quee permeti:
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1 Finançarr les activittats formattives i altre
1.
es despesess menors en
n forma d’eiines o
material formatiu.
2 Definir el dret modulat
2.
m
a l’autoconssum, en teermes de vvolum i eq
quitat
considerrant la uniitat de paarticipació en el projjecte(individ
dual, familiiar o
associatiiva).

ució d’una asssociació d’Horta
Planttejar una fórrmula obertta d’associatts implicariaa la constitu
Comu
unitària am
mb la qual l’ajuntament podria convenir l’ús de l’esp
pai, les fun
ncions
form
matives i educatives fomentant el facctor solidarii i integrado
or de l’activittat hortícolaa, i els
objecctius d’atencció social allimentària. L’associat
L
ho és sobre la
l base delss següents quatre
q
comp
promisos bààsics:

1 Assumirr els valorrs del pro
1.
ojecte, en les vessantts ecològicaa, cooperattiva i
comunitàària, i socialment solidàària.
2 Inadmettre activita
2.
ats d’horticcultura de caràcter econòmic,
e
que tinguin
n per
objectiu el lucre perssonal o del col·lectiu.
c
3 Participar dels treb
3.
balls i de la
a formació pròpies
p
del concepte d’horta planteejat, a
partir dee la contribu
ució física, participativa
p
a i de manera coordinaada amb la unitat
u
de gestió
ó de l’espai i les seves fu
uncions.
4 Consum
4.
mir els productes de la terra a parrtir de criterris d’equitatt i sense volluntat
de comerrcialització.
5 Proporccionar un percentatge
5.
p
e fix de la producció
ó agrícola p
per combatrre les
mancancces alimentààries per a lees persones i les famíliees que requereixin d’aq
questa
atenció social
s
a Vilasssar, mitjanççant els serv
veis socials municipals.
m
6 Assumir que, en cas de no seguiir algun o caap dels tres compromisos anteriorss, s’ha
6.
onar el projeecte o se’n pot
p ser expu
ulsat.
d’abando
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5 Fases d’imple
5.
ementacció del Projecte
P
e definitiiu
1 Encàrrec del procé
1.
és participa
atiu, i reglament de l'h
horta en el ple ordinarri del
mes de maig.
m
2 Procés participatiu
2.
p
u els mesos de
d juny-julio
ol.
3 Primera
3.
a intervenciió de neteja
a i tancame
ent del con
njunt perim
metral de la finca,
juny-julio
ol i agost 20
017.
4 Posada en marxa de les inffraestructu
4.
ures d’aigua
a i electriccitat, més altres
artefactees, com ara la barraca dee vinya per a les eines, juliol
j
de 201
17.
5 Plantaciió/sembra dels cultiuss de tardor i hivern. Se
5.
etembre 20
017
6 Adequacció dels esp
6.
pais de viver i compo
ostatge mun
nicipals, i o
ocupació, occtubre
de 2017.

6 PARTIICIPACIÓ
6.
Ó CIUTA
ADANA
ntens d’expo
osició pública que acon
nseguís cap
ptar una priimera
Desenvolupar un procés in
masssa crítica dee persones associades i entitats amb
a
les quaals iniciar u
una primeraa fase
d’inteervenció.

7. LA
L COMIISSIÓ DE
E SEGUIMENT
Es crrearà una comissió
c
d seguime
de
ent formadaa pel coord
dinador, el responsablle del
projeecte, un rep
presentant de
d cadascun
na de les àrees
à
de l’A
Ajuntament implicades en el
projeecte, els differents grup
ps municip
pals i representants dee les entitaats que realitzen
activ
vitats.
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oordinador realitzarà un informe trimestraal amb els indicadorss i observaacions
El co
qualiitatives sobrre la marxaa del projectte. Aquest in
nforme es farà
f
arribar a la comisssió de
seguiiment.
omissió de seguiment
s
e reunirà dos cops a l’aany de form
es
ma ordinàriaa i tantes veggades
La co
com sigui de forrma extraordinària si alguna incidèència o el fu
uncionamen
nt del projeccte ho
requereix. La co
omissió de seguiment
s
f
farà
les pro
opostes, can
nvis i millorres que consideri
ó dels objectius.
oportú per a garantir la bona marxa dell projecte i laa consecució

7 Pressu
7.
upost esstimat de
d la fasse inicia
al i del cconjunt del
projeccte
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