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1. Introducció
En el Ple ordinari del més de maig 2017 es va aprovar l´avantprojecte d´Horta Social,
Comunitària i de Jardineria Pública de Vilassar, fruit dels treballs duts a terme ens els darrers
mesos per una comissió municipal integrada per tots els grups municipals, la secció ecologista
de La Massa i experts a títol personal.
L´avantprojecte planteja el treball i la formació en agricultura ecològica a través de l´acció
comunitària. És a dir, que les feixes llaurades siguin treballades de manera cooperativa i
solidària, i que l´excedent generat es destini al Banc dels Aliments de fresc per a persones i
famílies en situació de risc d´exclusió social i insuficiència alimentària. La proposta d´horta
també inclou la possibilitat que sigui un espai de treball i formació professional per a persones
que es trobin a l´atur, siguin econòmicament vulnerables i estiguin ateses pels serveis socials
municipals.
Els mateixos terrenys del polígon on s'instal·larà la zona d'hora comunitària també contindran
un espai gestionat per la jardineria pública municipal, de manera que s´encetaran projectes de
gestió del verd com el de compostatge, a fi i efecte de generar recursos propis en adob
ecològic.
A partir del mes de juliol de 2017 s’impulsa un procés participatiu destinat al conjunt de la
població de Vilassar i les seves institucions i entitats, que tindrà per objectiu concretar un
projecte definitiu d´Horta Social i Comunitària i com serà la seva gestió cívica:
Fins avui, el procés participatiu ha tingut tres fites:

-

-

6 de juliol, al Museu Arxiu, Taula rodona d’experiències d’horts social i comunitaris.
Amb la participació de l’hort comuntari de Ca n’Anglada (Terrassa), l’hort comunitari
de Mirasol (Sant Cugat del Vallès) i la Cooperativa Taarpuna.

-

13 de juliol, als terrenys del futur hort, sessió participativa “L’hort social i comunitari
de Vilassar de Dalt: com volem que sigui?”

-

17 de febrer, als terrenys del futur hort, sessió participativa “L’hort social i comunitari
de Vilassar de Dalt: com ens organitzem?” i Taller de sembra de planter, a càrrec de la
cooperativa Tarpuna.

2. Els resultats de la sessió participativa
“L’hort social i comunitari de Vilassar de
Dalt: com ens organitzem?”
A continuació us presenta els resultats de la sessió participativa “L’hort social i comunitari de
Vilassar de Dalt: com ens organitzem?”, celebrada el 17 de febrer als terrenys del futur hort.
Lloc: Terrenys de l’hort, C/ Francesc Tosquelles i Albert. Pol. Industrial Riera de Vilassar).
Data : 17 de febrer de 2018
Objectius de la sessió :
1. Repàs i validació de l’informe de resultats de la sessió participativa realitzada al juliol
de 2017.
2. Explicació dels avenços realitzats fins ara en l’acondicionament del terreny.
3. Avançar en la definició de l’hort comunitari sobretot en la consitució de l’associació i
en l’organtizació dels primers treballs al terreny.
4. Realizació d’un taller de sembra de planter a càrrec de la Cooperativa Tarpuna.

Després de la presentació de l’informe de resultats de la sessió paticipativa del juliol a càrrec e
l’equip de Quòrum, i validar-lo amb els assistents, n’Esteve Ramon explica que per avançar en
l’acondicionament del terreny:
-

S’ha netejat la zona de plàstics, papers, etc.
S’ha desbrossat.
S’han fet cates de la terra i s’ha vist que aquesta té una qualitat molt baixa.

En aquest aspecte proposa que els següents passos a seguir siguin: marcar els perimetres de
les parcel·les i els camins i remoure la terra suficientment per aconseguir una millor qualitat
d’aquesta.
Tot seguit s’obre el torn de paraula:
-

Un dels assistents comenta que si més no li sembla estrany que emmarcant-nos dins
un hort comunitàri es parli de parcel·les individuals i privades. Considera que totes les
parcel·les haurien de ser comunitàries, amb parcel·les més petites per fer cultiues més
especials i parcel·les més grans per a cultiurs més intensius que necessitin de més gent
en moments clar, com per exemple patates. En aquest sentit es respon que en la
sessió anterior es va acordar que hi haguessin parcel·les individualitzades que puguin
ser utilitzades per persones a títol individual, families, agrupacions, col·lectius i entiats.
Sempre vinculat a la participació a l’hort comunitari i d’acord a les regles que es
marquin com associació.

-

Es torna a posar de relleu que l’excedent de l’hort és també comunitàri, pel que es
podria gestionar a través de serveis socials per repartir entre famílies vulnerables que
tinguin identificades. Tanmateix, es posa de manifest si això podria portar algun
problema per qüestions de traçabilitat dels aliments. Es coincideix en la necessitat
d’investigar més a fons si podria suposar un problema.

-

En relació al treball destinat a la parcel·la comunitària, s’obre el debat sobre si
s’haurien de fixar bosses d’hores i això com es podria gestionar. En aquest sentit es
planteja la idea de comptabilitzar aquestes hores amb dies que es marquin per anar-hi
tots i treballar junts. D’aquesta manera s’enfortiria molt més el vincle entre les
persones i el caràcter comunitàri que no pas si tothom hi va independentment.

-

Es planteja també la idea de dedicar una part de la parcel·la comunitària a plantes
medicinals ja que també té una part més didàctica.

-

En aquest sentit, en general hi ha acord en què la parcel·la comunitària tingui com a
objectiu un part pedagògica i una part de consum.

-

Com a organització interna del grup de persones implicades amb l’hort hi ha acord en
treballar en comissions.

-

Es creen, doncs, les dues primerers comissions de treball.
•

Comissió per la constitució de l’associació. Tasques que se li encomanen:
redacció dels estatus, organització intern, tràmits de registre, reglament, etc.).

•

Comissió per la posada en marxa de l’hort. Identificació del primer tros a
treballar, tasques d’acondicionament de l’espai i proposta de posada en
marxa.

S’acorda deixar un marge de 15 dies abans de la propera trobada on cada comissió
haurà de presentar la feina feta i proposar els següents passos a seguir.

