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1. INTRODUCCIÓ: 
 
1.1. Per començar 

 
Sempre s’ha dit que “a pagès” les situacions econòmiques adverses es passen millor 
que a la ciutat, ja que una part de l’alimentació s’obté de l’hort (“el tros”) que cadascú 
treballa a casa seva. 
 
Tanmateix no és menys cert que això últim requereix temps i que normalment, es fa 
en estones lliures o bé a través de la dedicació d’algun dels cònjuges (tradicionalment 
la de la dona). Altra cosa essencial que es necessita, és un espai adequat per a la 
producció hortícola, cosa que al territori rural és relativament fàcil d’obtenir, 
normalment associat directament a l’habitatge. És a dir, l’urbanisme rural, tradicional 
(la masia i l’hort) o modern (la casa i l’hort), possibilita l’activitat hortícola per a 
l’autoconsum. 
 
I partint d’aquí, nosaltres ens preguntem: i a la ciutat què passa amb els horts? 
 
Per a respondre-ho, en definitiva cal tenir en compte quines vies existeixen1 per a 
resoldre la necessitat d’alimentació de la població (consum o autoconsum, proper o 
llunyà, ecològic o no etc), i quines oportunitats o dificultats afronta cada una d’elles. I 
això significa respondre a la següent pregunta: la via de l’autoconsum proper és o no 
present a les nostres ciutats? Perquè? 
 
Una possible resposta fora: “A la ciutat no hi ha temps ni espai per als horts”. A priori 
sembla clar que el ritme de vida i l’urbanisme de les nostres ciutats obstaculitza la 
producció hortícola.  
 
Bé, això últim no és del tot cert: 
 
� En el passat, es promocionaren certes estructures urbanes que “imitaven” 

l’urbanisme rural (la ciutat-jardí, “la casa i l’hortet”). No obstant, a casa nostra la 
(utòpica) idea incial fou extesa en una versió mutada, fins al punt que actualment 
ha acabat associada tan sols a la ciutat difusa i a la insostenibilitat (les 
urbanitzacions). 

� La ciutat “compacta” ha contingut sempre (abans i ara) producció hortícola, i 
aquest és el cas també de Terrassa. El problema és que abans era visible i 
reconeguda (veure per exemple l’activitat hortícola històrica al Torrent de 
Vallparadís), i posteriorment ha estat principalment “invisible” i no reconeguda o 
associada a la marginalitat i a la perifèria2. És el cas també de Terrassa, de les 
nombroses zones d’horts que han existit i existeixen al terme municipal. 

 
I sembla que darrerament estan canviant algunes coses en la ciutadania i en les 
administracions municipals... Per això s’està recuperant la promoció de l’activitat 
hortícola des de l’administració de les ciutats, per la vessant educativa i ambiental que 
té en una societat de consum que “ens amaga” l’origen del que mengem.  
 

                                                 
1 Si som realistes hem de tenir en compte que les vies “existeixen” en funció de la percepció de cadascú i de les 
facilitats o obstacles que afronti cadascuna d’elles: és possible l’autoconsum en un ritme de vida urbà? Perquè les grans 
superfícies absorveixen gran part del consum? etc. 
2 I a dissociar de la ciutat “que es volia”? Això és un debat que tanmateix caldria tenir. 



El que sembla probable és que els horts per a l’autoconsum tindràn un paper rellevant 
en la sostenibilitat futura de les ciutats. A més –malauradament- el context de crisi 
actual pot significar un canvi en les possibilitats de la població en l’abastament 
d’aliments, i afavorir la via de l’autoconsum. 
 
Però com diu el refrany, “es tanca una porta i s’obre una finestra”, i potser cal 
transformar això en una oportunitat per als horts urbans i per a la ciutat. D’això tracta 
aquesta proposta. 
  
1.2. Horts, medi ambient i sostenibilitat urbana 
 
En els darrers anys hem assistit a un increment de la consciència i pràctiques 
ambientals, tant de la ciutadania com de l’administració; així com d’un major 
coneixement dels valors de l’agricultura ecològica i dels beneficis socials, econòmics i 
ambientals de mantenir i potenciar activitats hortícoles a nivell local. Així, en forces 
ciutats europees fa temps que es promociona l’activitat hortícola. 
 
A Catalunya des d’uns anys ençà, també és així. És clar que no es tracta de cap invent, 
més aviat és una recuperació de quelcom que en el passat era una realitat quotidiana 
funcional però que la ciutat havia abandonat o oblidat durant força temps. 
 
A grans trets, els dos models de producció hortícola que existeixen a les ciutats 
catalanes són els horts dins les ciutats o fora les ciutats. Els primers els trobem a 
l’interior de les grans ciutats com a contrapunt a l’extrema urbanitat de l’espais (per 
exemple: els horts als balcons o als solars de Barcelona); els segons a l’exterior 
d’aquestes però amb un ús molt vinculat a la urb (per exemple: zones d’horts públics a 
Terrassa). Tant a dins com a fora, conviuen usuaris en parcel·les públiques i usuaris 
autònoms en parcel·les de titularitat diversa. 
 
A dins la ciutat els horts tenen un alt valor ambiental, ja que esdevenen nous espais 
públics verds en els quals l'horta és la protagonista. A fora, els horts poden esdevenir 
un component rellevant del paisatge periurbà, que pot servir per a contenir l’expansió 
de la ciutat difusa, per a fixar valors i funcions dels espais periurbans de sòl no 
urbanitzable (dotar-lo de projecte) i com a element descongestionador del continu 
urbà.  
 
En ambdós situacions ens trobem front una manera d’oxigenar la ciutat per fer-la més 
saludable, podríem parlar doncs de l’hort com a contrapes ambiental urbà. A més com 
a benefici ambiental, cal tenir en compte també les emissions de CO2 i la  
contaminació atmosfèrica que s’eviten per a la ciutat amb la producció de proximitat, 
ja que no es fan els nombrosos “viatges” que requereix el transport de la producció 
externa (camions, avions, vaixells). 
 
Alhora3, es creen espais de lleure i d’exercici físic, i augmenta la qualitat de vida dels 
usuaris4. També cal destacar el valor i potencial educatiu dels horts, que permet 
sensibilitzar al ciutadà, al relacionar-lo amb l’ecologia quotidiana, especialment a les 
generacions més joves que neixen desarrelades del món rural5. Per últim destacar el 

                                                 
3 Molts dels conceptes que s’utilitzen s’han extret del document Els espais agrícoles periurbans existeixen?  Elaborat per 
Josep Montasell per a les jornades “Els espais periurbans de Terrassa. Amenaces i oportunitats.  L’afectació del PTMB”, 
organitzades pel GPENAT el passat 21 de febrer a l’Ateneu Candela. 
4 L’hort com a recurs lúdic saludable. 
5 L’hort com a recurs pedagògic. 



valor social dels horts: afavoreixen la creació d'un teixit de noves relacions entre els 
usuaris i poden ésser un recurs terapèutic per a la reinserció social6. En resum podríem 
parlar de l’hort com a eina suport a l’activitat social i pedagògica. 
 
Totes aquestes vessants són les que més s’han destacat i promocionat fins al moment 
en les diferents experiències existents. Però hi ha una altra vessant que tanmateix s’ha 
oblidat una mica i que no cal perdre de vista, i menys en situacions de recessió 
econòmica: l’hort com a necessitat vital. 
 
Aquesta tindria alhora dos enfocs diferenciats (que poden ésser complementaris, però 
no necessàriament):  
 

- L’hort com recurs de subsistència: producció familiar com a alternativa a la 
demanda d’aliments i/o com a complement econòmic. Aquest enfoc és el 
tradicional i sempre és present en la producció hortícola, encara que més o 
menys amagat. 

- L’hort com a  filosofia vital: la producció no constitueix una pràctica informal de 
supervivència, sinó un repte de complementarietat a una altra manera de 
producció, la convencional. Plantar un hort és en certa manera reivindicar la no 
idoneïtat del nostre estil de vida. 

 
1.3. Els horts a Terrassa i les polítiques municipals  
 
Tal i com s’acaba de comentar, a Terrassa existeix activitat hortícola ciutadana i es 
situa sobretot en espais periurbans colindants a la ciutat. La majoria d’aquesta activitat 
es practica de forma autònoma per part de la ciutadania, però també existeixen zones 
d’horts municipals. 
 
A continuació s’apunten algunes dades clau dels horts no municipals a Terrassa, 
recollides en un estudi7 de l’any 2002 encarregat per l’Ajuntament (Estudi sobre els 
horts familiars i marginals al municipi de Terrassa, UAB-Centre d’Estudis Ambientals): 
 

Generals 
� Nombre total aproximat d’horts: 1.317 horts 
� Superfície total ocupada:  162,61 ha 
 

Aspectes legals 

� Titularitat:  privada (60%), pública (34%) 
� Situació legal: sense autorització (42%), amb autorització (23%), sota 

contracte d’arrendament (26%), de propietat (9%) 
� Situació urbanística: sòl urbà (19%) i  sòl no urbà (81%). 
 

Condicions dels horts 

� Edificacions: fetes a partir de material de rebuig (63%). Tanca individual 
(80%)  feta de material de rebuig. 

� Aigües: Aigua procedent de la pluja, emmagatzemada en tot tipus de 
bidons (42%), Aigua de pous (26%), Rieres i torrents (16%). 

� Usos: predomini de l’ús agrícola (66%), de l’ús mixte (28%) 

Els usuaris 
 
 
 
 
 
 

Gent gran (el 65% major de 60 anys), normalment jubilats (75%). Procedents 
d’Andalusia (80%) amb certa relació amb el món rural. Resideixen a Terrassa 
(92%). 
 
Motivacions: Benefici de lleure, salut física, benestar social i qualitat de vida. 
Contacte amb la natura. Benefici econòmic directe provocat per l'obtenció de 
fruites i verdures fresques. 

                                                 
6 L’hort com a recurs social. 
7 Els horts de lleure objecte d’aquests estudi són els que es troben distribuïts per tot el terme municipal de Terrassa, 
incloent-hi tant la zona urbana com el sòl no urbà, que estan formant agrupacions de més de 1000 m2. 



D’aquestes dades se’n poden extreure algunes consideracions rellevants: 
 

1. La producció hortícola és un ús social a tenir en compte. Actualment 
tenim un mínim8 de 1317 ciutadans (horts no municipals actuals) que 
practiquen aquesta activitat de forma autònoma. 

 
2. La majoria dels horts es troben una situació d’il·legalitat9, a més, les 

condicions dels horts són dolentes i provoquen cert impacte 
ambiental. Això últim, l’origen social de molts dels hortalans i l’activitat en sí 
(minoritària en una societat de consum i fortament urbana), sovint s’ha associat 
a certa marginalitat o a la degradació dels espais on es situen els horts. 

 
Això anterior és força discutible però si ens fixem en el veritable factor que 
degrada els espais periurbans: una pressió urbanística que es tradueix en la 
passivitat de la majoria dels propietaris respecte dels seus terrenys, segurament 
basant-se en perspectives urbanístiques. Per tant la degradació del territori 
periurbà s’explica millor tenint en compte que són espais efímers  a causa de la 
pressió urbanística i degradats degut a impactes ambientals d’origen urbà 
(entre els quals l’activitat hortícola no n’és el principal). 

 
3. Segons les dades, cal associar els horts principalment al lleure10, tot i 

que els usuaris s’associen a rendes baixes.  
 

Tanmateix això no és del tot cert, i si ho és, cal associar-ho a un context 
econòmic de creixement i de bonança. Se sap per exemple, que els immigrants 
han estat entrant amb força al perfil dels usuaris dels horts...què passarà en un 
context de crisi amb els autòctons que ara ja no tenen les necessitats bàsiques 
cobertes? 

 
Pel que fa a les politíques públiques ambientals i urbanístiques que es relacionen amb 
els horts, cal distingir entre l’acció pública a través de zones d’horts municipals o en la 
resta de terrenys amb activitat hortícola. 
 
a) Les zones d’horts municipals:  
 
A Terrassa tan sols existeixen dues zones d’horts públics (Mossèn Homs i Can 
Casanoves), creades l’any 1998 i 2007 respectivament. En total sumen 167 parcel·les 
d’uns 100 m², i estan situades a fora la ciutat. Les cessions es fan a través d’un sorteig 
entre els sol·licitants , a través dels quals els guanyadors obtindran una cessió de fins 
5 anys (segons el darrer plec de clàusules aprovat el 2007). Es tracta doncs d’una 
política puntual dirigida als individus i associada principalment al lleure. 
 
A dintre la ciutat, la política ambiental i urbanística de l’ajuntament pel que fa al sòl 
urbanitzable ha estat i està centrada en crèixer de forma compacte, amb espais verds i 

                                                 
8 Cal tenir en compte que aquest número seria lleugerament major si s’incloguéssin els horts descartats per l’estudi del 
qual s’han extret les dades. 
9 Triple: al·legalitat o il·legalitat per estar situats en terrenys privats sense autorització dels propietaris, incompatibilitat 
urbanística per situar-se en terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable i incomplint la parcel·lació mínima,  i 
il·legalitat per ocupar les lleres o els marges de la xarxa hidrogràfica que formen part del domini públic hidràulic sense 
autorització de l’ACA. 
10 Els horts de lleure “són un fenomen que apareix a la perifèria de les grans concentracions urbanes i industrials com a 
conseqüència de la necessitat per part de determinats grups socials que tenen el seu origen al medi rural, de realitzar 
una activitat de lleure que complementi l’activitat de treball i que permeti un contacte amb la natura”. Extret de l’Estudi 
sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa, UAB-Centre d’Estudis Ambientals. 



equipaments, però no s’han previst zones d’horts per cap dels nous barris que es 
preveuen construïr o que ja s’han construït a partir del darrer POUM. Al sòl urbà 
tampoc s’ha plantejat polítiques públiques d’horts. 
 
Pel que fa a la demandes de parcel·les públiques, el Servei de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament en compta unes 156 (64 de la llista d’espera aprovada 
l’any 2007 i 92 persones que han sol·licitat parcel·la des d’agost del 2008). A això 
anterior caldria sumar-li tots els ciutadans que ja gaudeixen de la cessió d’una 
parcel·la: es pot suposar que quan finalitzi la sessió seguiran interessats en l’activitat 
hortícola. En total tindríem una demanda compabilitzada de 323 ciutadans/es de 
Terrassa. 
 
b) La resta dels terrenys amb activitat hortícola 
 
Tal i com es comentava anteriorment, la situació legal dels hortolans dificulta l’acció de 
l’administració municipal. Això anterior agreuja la degradació dels espais periurbans. 
 
En alguns casos s’han aplicat polítiques ambientals d’eliminació de les parcel·les 
situades en domini públic hidràulic, i de restauració dels torrents afectats (per exemple 
al 2005, al Torrent de la Grípia) . 
 
1.4. Horts i crisi 
 
1.4.1. El temps i les necessitats de la ciutadania 
 
Ara estem inmersos en un context de crisi que es manifesta -entre moltes d’altres 
coses- en pèrdua de llocs de treball, és a dir, tenim una situació econòmica que afecta 
directament a les economies familiars.  

 
La premsa es comença a fer ressò d’una de les conseqüències d’això anterior: augment 
de les famílies que no disposen de recursos per a cobrir l’alimentació bàsica i 
desbordament de la xarxa d’entitats benèfiques que cobria aquesta demanda, a més es 
detecta un canvi en el perfil dels demandants (autòctons en atur que prioritzen els 
recursos cap a l’habitatge per evitar-ne la pèrdua).  

 
Altra cosa que sorprèn és la rapidesa amb què augmenta la problemàtica anterior: es 
parla d’un augment d’un 50 % dels usuaris dels menjadors socials (notícia del Diari 
Terrassa del 28 de febrer),  i d’un 30 % de les famílies que reben lots de menjar (Diari 
Terrassa, 13 de març de 2009). Evidentment caldria comprobar les dades, però la 
tendència que manifesten sembla real (i previsible) en el context econòmic actual.  

 
En aquest context i relacionat amb això anterior: 

 
- Es pot preveure un augment de la demanda d’horts públics i un canvi del perfil 

demanda d’aquests (l’alimentació substitutuïria al lleure). Potser la marginalitat 
era doncs necessitat... 

 
- Fora interessant fomentar polítiques d’horts orientades a col·lectius en risc 

social i a vessants més encarades a la producció per a la subsistència (l’hort 
com a necessitat vital). 

 



Cal adonar-se que en un context de crisi, la possibilitat de cultivar una parcel·la 
hortícola pot omplir en certa manera el “buït” que crea la pèrdua del lloc de treball ja 
que, apart de generar un producte per a la subsistència, pot representar una 
"substitució" de part de les funcions vitals positives que pot aportar estar ocupat 
(autoestima, identitat, creativitat, relacions socials, cooperació, objectius etc.). En 
aquest sentit donar eines per a la ocupació del temps pot ésser una bona estratègia de 
contenció de la exclusió social en els sectors de la població més afectats per la crisi 
(joves precaris, immigrants, parats en edats amb dificultats per re-incosprorar-se al 
mercat laboral, jubilats etc.) i d’afavoriment de l’autonomia ciutadana per a afrontar el 
futur. 
 
En resum: si augmenta el recurs temps i la necessitat d’aliments, s’obre una 
oportunitat per als horts urbans i periurbans i pels beneficis que poden aportar, que cal 
activar. 
 
1.4.2. L’espai i l’urbanisme 
 
L’altre recurs essencial per a la producció hortícola és l’espai. A l’inici es comentava que 
aquest recurs era escàs a les ciutats, ja que el motor de l’economia era “el totxo” i 
aquest s’alimentava de l’espai, preferentment l’espai urbà i el colindant amb aquest.  
 
El que s’ha demostrat ara però, és que el pes del sector de la construcció en la nostra 
economia ha estat excessiu, i que cal apostar per una economia més sostenible. 
 
Si abans era impensable que un solar urbà restés buït sinó era per edificar-hi, ara 
possiblement veurem molts espais inutilitzats durant anys, per tant tanmateix als seus 
propietaris accepten donar altres usos a aquests espais (ni que sigui temporalment). 
Cal tenir en compte que en aquests terrenys l’abastament d’aigua és relativament 
senzill i sostenible (reaprofitament aigües pluvials o altres). 
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable, com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha de dotar de 
projecte per tal d’evitar-ne la degradació i conservar-ne les funcions. La producció 
agrícola en general, i la hortícola en concret, poden ésser una part d’aquest projecte. A 
més, la classificació urbanística actual d’aquests terrenys (sòl no urbanitzable) ajuda a 
contrapesar la pressió urbanística que pugui existir en els entorns immediats de la 
ciutat. 
 
Tot això últim, tanmateix ajuda també a racionalitzar el creixement de la ciutat i a 
establir els límits clars d’aquesta. A partir d’aquests límits es podrà definir un projecte 
ciutadà sobre els espais a conservar, i de cara al futur, la inversió pública pot ser un 
mecanisme d’incidència de l’administració sobre els espais naturals de Terrassa.  
 
En resum: si augmenta l’estabilitat del recurs espai i la necessitat d’aliments, s’obre 
una oportunitat per als horts urbans i periurbans i pels beneficis que poden aportar 



1.5. Conclusions: 
 

� Apart de la vessant de subsistència, els horts aporten altres beneficis ambientals, 
socials i educatius per a la ciutat. 

 
� L’activitat hortícola ciutadana en zones no municipals, és una realitat a tenir en 

compte a nivell de ciutat. La degradació que s’ha associat a aquesta activitat és 
excessiva i erra les causes reals principals: pressió urbanística i impactes urbans 
generalitzats. 

 
� La demanda mínima total ciutadana actual d’horts es podria estimar en 876 

persones (demanda comptabilitzada+parcel·les no municipals sense 
autorització)11.  

 
� El número de parcel·les d’horts està desfassat respecte la demanda mínima total 

existent: 167 parcel·les municipals actuals front 876 ciutadans que desenvolupen 
activitat hortícola.  

 
Cal tenir en compte a més, que molts cops la demanda real es descobreix quan 
existeix oferta real i es produeix l’efecte “crida” entre usuaris i no usuaris: és a dir 
quan es facilita i promociona l’activitat en qüestió12. Si aquesta “demanda latent” 
es fés explícita, es descobririen també els ciutadans que voldríen desenvolupar 
activitat hortícola. Llavors el nombre de parcel·les municipals existents es veuria 
encara més superat. 

 
� L’escenari de crisi comportarà un augment de les dificultats de la població per 

alimentar-se, i en conseqüència és previsible que augmenti la demanda de 
parcel·les d’horts. De totes formes si aquesta tendència no es manifesta de 
porma explícita (sol·licitants d’horts comptabilitzats), sabent que el recurs temps i 
espai seran més disponibles, fora positiu que la ciutat s’avancés als problemes 
previsibles i que oferís solucions a la població. 

 
� La demanda total de parcel·les a la ciutat es podria estimar incialment i de forma 

molt aproximada en unes 1752 persones (demanda total estimada). Aquesta 
és una estimació subjectiva però prudent: és la xifra que resulta de doblar la 
demanda mínima total i vol tenir en compte la demanda latent i l’increment que 
pot tenir aquesta en un context de crisi.  

 
� És previsible una major disponibilitat a la ciutat, dels recurs temps i espai, 

imprescindibles per a l’activitat hortícola. 

                                                 
11 Demanda comptabilitzada=323, parcel·les no municipals sense autorització=533 (42% de 1317, segons dades de 
l’Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa, UAB-Centre d’Estudis Ambientals). Aquesta xifra es 
pot considerar realista ja que el biaix per doble comptabilitat quedaria contrarestat per les parcel·les que l’estudi no 
considera. 
12 Actualment hi ha molts ciutadans que per exemple no saben que poden demanar una parcel·la o que no la demanen 
perquè saben que és molt difícil aconseguir-la. 



2. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
 
2.1. La proposta 
 
La proposta per als pressupostos participatius es concreta en dues inversions 
relacionades i que es complementen per a assolir un objectiu comú (propostes a i b). 
 
En primer lloc, es proposa la creació d’una zona de parcel·les públiques d’horts per 
cada districte de la ciutat: “una zona d’horts per cada districte” (a). 
 
Es tracta de donar empenta a una política pública valenta d’horts per a la ciutadania, 
una política ambiental i social contra les conseqüències de la crisi i per a una ciutat 
més sostenible. No estem parlant d’una inversió “pal·liativa”, sinó de dotar a la ciutat i 
a la ciutadania d’equipaments públics d’horts que poden esdevenir petites eines per a 
superar la crisi de forma individual i col·lectiva. L'impacte social de la inversió és molt 
gran, ja que difícilment és possible costejar polítiques socials que donin alhora 
"ocupació", productes, relacions, cooperació, coneixements etc. 
 
Per a fer-nos una millor idea de la proposta (“una imatge val més que mil paraules”)13: 
 

                                                 
13 Totes les fotos corresponen a zones d’horts públiques de Barcelona i han estat extretes de la web del consistori, 
excepte la de Mossèn Homs, que és pròpia. 



Tot i ésser una inversió “de ciutat”, sembla clar que no significaria que tots els 
ciutadans poguéssin gaudir d’una parcel·la d’horts si la proposta s’acabés aplicant. Això 
últim però no és necessari, ja que aquesta no és la única opció per als horts a 
Terrassa: a llarg termini fora desitjable que els ciutadans de forma autònoma 
utilitzéssin aquesta eina a les seves cases i es féssin el seu propi “hort al balcó”.  
 
Per això en segon lloc, es proposa com a inversió complementaria per possibilitar 
aquest objectiu, finançar un “hort de balcó” a tots els centres cívics de la ciutat: “un 
hort de balcó per cada centre cívic” (b). Seria una com una mena “d’exposició 
permanent” que podrien visitar els ciutadans per aprendre com fer el seu propi hort 
através de tallers o altres activitats. 
 

 
 

Hort al balcó al centre cívic de la Sagrada Família de Barcelona (extret del web: http://ccsagradafamilia.net/) 

 
2.2. Els “perquès” 
 
- Perquè amb una política enfocada a afrontar la crisi, s’estarien promovent altres 

camps (ambiental, educatiu i social) que ajudarien a construïr un escenari futur 
esperançador, tant necessari en temps de crisi. 

 
- Perquè ajudaria a millorar la situació dels ciutadans horticultors en zones no 

municipals. 
 
- Perquè canviaria l’enfoc puntual de la política d’horts municipals desenvolupada 

fins al moment, per un caràcter de la política de d’horts “de ciutat”. 
 
- Perquè cal donar una resposta pública i proactiva a la crisi, no ens podem quedar 

de “braços creuats”. 
 
- Perquè cal aprofitar les oportunitats que presenta la situació actual (temps i 

espais per als horts). 
 
- Perquè cal donar eines i facilitats per tal que la ciutadania desenvolupi activitats i 

inquietuds sostenibles de forma autònoma, i més, si aquestes activitats 
signifiquen donar resposta a l’escenari de crisi i construïr futur. 



2.3. El “com” 
 
Els aspectes més concrets de la proposta: 
 

- Caldria habilitar 5 zones d’horts públics noves, per als districtes I, II, III, IV i V. 
La zona d’horts municipals de Mossèn Homs seria la del districte VI. 

 
- La mida recomanable per a les parcel·les seria de 20 a 60 m² (xifra extreta dels 

horts urbans públics de Barcelona). Així l’efecte de la inversió sobre la 
ciutadania és molt més gran. Per exemple si a la zona de Mossèn Homs i a la 
de Can Casanovas les parcel·les fossin d’aquestes dimensions, podríem parlar 
d’unes 240 parcel·les d’horts en comptes de 80  (s’ha agafat una mida mitja de 
30 m²). Amb les dues zones actuals tíndríem unes 501 parcel·les. 

 
- Les mides de parcel·les entre 20 i 30 m² semblen més adequades per a zones 

d’horts situades dins la ciutat ja que és possible que el recurs espai sigui un 
factor limitant. Però en canvi zones d’horts situades en espais periurbans 
colindants a la ciutat, les parcel·les podríen ésser de fins a 60 m². Altra cosa 
que caldria acotar és, si fora preferible que en una mateixa zona d’horts 
existissin parcel·les de superfícies diferents, o si per contra, és més raonable 
que totes siguin iguals14. En qualsevol cas, això són aspectes que caldria valorar 
des d’una perspectiva tècnica. 

 
- La correspondència de la demanda total estimada amb la proposta, es pot 

establir de la següent forma: de 1752 horticultors, 501  es repartirien en les 
dues zones existents15 i la resta (1251) en les 5 zones d’horts públiques de 
nova creació (les 5 dels districtes que no en tenen). Segons aquests càlculs, 
cada nova zona d’horts hauria de tenir unes 250 parcel·les, per tant, les noves 
zones tindríen unes dimensions d’unes 0,75 ha. 

 
Es podria rebatre el nombre total de parcel·les que es proposen, argumentant 
que la demanda s’ha calculat a partir d’una estimació inicial. No obstant, el que 
sembla clar és que en el cas que la xifra fós insuficient, s’hauri assolit un primer 
horitzó prou ambiciós, i en cas que fós massa elevada, estaria donant solució a 
la descobertura actual de la demanda mínima total i amb possibilitats que en el 
futur resultés una dotació ajustada. És per això que el nombre que es proposa 
es considera una bona aproximació de partida. 

 
- Els terrenys haurien d’ésser preferentment de titularitat pública. A la pràctica, 

els requeriments superfície de les noves zones i titularitat preferent dels 
terrenys poden entrar en col·lisió. En aquests casos caldria prioritzar el segon 
requeriment, ja que és preferible que la zona d’horts esdevingui una realitat per 
a la ciutat, i la titularitat dels terrenys sol ésser un limitant pressupostari per a 
les actuacions urbanístiques públiques. El que cal tenir en compte també és que 
l’obtenció de nous terrenys públics és més viable en nous barris previstos però 
no construïts, tanmateix aquesta hauria d’ésser una ubicació a tenir en compte. 

 
                                                 
14 La primera estratègia sembla raonable per tal d’adaptar-se millor a demandes distintes, però alhora complica el 
procés d’adjudicació. La segona estratègia és més rígida front a demandes heterogènies, però més senzilla pel que fa a 
la gestió de la demanda. 
15 Evidentment, caldria respectar les concessions en vigor i a través d’un procés gradual, anar reconvertint les 
parcel·lacions. En el cas de Mossèn Homs moltes de les cessions acaben l’any 2009 i en el cas de Can Casanoves 
acaben al 2012. Així doncs, sembla possible realitzar aquest procés d’adaptació de forma relativament senzilla. 



- Caldria prioritzar els terrenys situats dins la ciutat o molt propers a aquesta, per 
tal de garantir la sostenibilitat de l’activitat (aigua, transport, temps, comoditat 
etc.). A més això abarateix considerablement els costos econòmics de 
l’abastament d’aigua, ja que es podria obtenir en gran part a través de la 
recuperació de l’aigua de pluja o d’altres16. 

 
- És possible que calgui adaptar la realitat urbanística dels terrenys per facilitar 

l’actuació. En principi però, a nivell urbanístic l’actuació és compatible amb les 
qualificacions següents: del sistema d’equipaments amb “Equipament Ambiental 
(E.8)”, del sistema d’espais lliures amb “espais lliures urbans” (parcs urbans, 
verds urbans), i del sòl no urbanitzable amb el component de qualificació 
“agrícola” i “àrea d epotencial recuperació de l’ecosistema agrícola”.  

 
- Es considera molt positiva la possibilitat de cedir parcel·les a entitats sense 

ànim de lucre de la ciutat que treballin els seus projectes a través de la 
producció hortícola. També es podria reservar una parcel·la per als centres 
educatius del districte que no en disposéssin a les seves insta·lacions. 

 
2.4. Pressupost i ocupació generada 
 
Un pressupost estimat de la proposta, pot ésser el següent: 
 
“Una zona d’horts per cada districte” (a) 
 

� Dades de partida: la construcció de la zona de Can Casanoves (juliol 2007)
17

 
 

- 6.000 euros per parcel·la (100 m²)= 60 euros/ m² 
 

� Dades de la proposta: 
 

- 5 zones d’horts de nova creació 
- 250 parcel·les/ zona 
- 30 m²/ parcel·la 

 
� Pressupost inicial aproximat: 2250000 euros 
 

(5 zones d’horts x 250 parcel·les/ zona x 30 m²/ parcel·la x 60 euros/ m²) 
 
“Un hort de balcó per cada centre cívic” (b) 
 

� Dades de partida: pressupost de la distribuïdora http://horturba.com/ 
 

- El suport per a un hort al balcó costa 200 euros, les eines uns 120 euros, la terra i el planter 
inicials 100 euros més. Caldria adquirir un manual per a cada exposició i es podrien elaborar 
alguns plafons informatius (300 euros). En total uns 720 euros cada instal·lació. 
 

� Dades de la proposta: 
 

- 7 instal·lacions 
 
� Pressupost inicial aproximat: 5000 euros  (7 instal·lacions x 720 euros) 

 
PRESSUPOST TOTAL: 2.255.000 EUROS 

 

                                                 
16 A dins la ciutat és molt més senzill recollir l’aigua de la pluja que a fora, ja que la superfície de captació és enorme 
(teulades, escorrentia superficial etc.). A més es podrien reutilitzar aigües dels habitatges que actualment es perden, o 
antics pous en desús. 
17 Dades facilitades pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntamentd e Terrassa. 



Pel que fa a l’ocupació generada tenim que: 
 

 
� Dades de partida: la construcció de la zona de Can Casanoves (juliol 2007)

18
, el manteniment de 

les dues zones muncipals existents. 
 

- 11 persones per a la construcció durant 4 mesos 
- Un equip de manteniment  de 2 persones amb una dedicació de 4 hores setmanals. 

 
� Ocupació aproximada generada per la proposta: 64 persones 

 
- A curt termini: 55 persones temporalment durant 4 mesos (5 x 11) 
- A llarg termini: 2 persones  indefinidament 24 hores setmanals per al manteniment (6 zones 

d’horts x 4 h setmanals / zona hort), i 7 responsables/dinamitzadors de les exposicions a 
mitja jornada setmanal. 

 

 

Evidentment aquesta és la ocupació directa i remunerada, ja que com ja s’ha dit 
anteriorment, de forma indirecta i encara que de forma no remunerada, tots els 
ciutadans que puguin gaudir d’una parcel·la obtindràn certa “ocupació” i rebran un 
complement per a la seva alimentació o la de les seves famílies. 

                                                 
18 Dades facilitades pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntamentd e Terrassa. Segons les dades 
facilitades, la previsió inicial de l’empresa adjudicatària de la construcció era de 3 mesos, però finalment es va tardar 7 
mesos. Per això s’ha agafat un període de 4 mesos, com a xifra de referència. 


