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1

Introducció

La major part de la població actual, en
els països més desenvolupats, viu en nuclis
urbans, on l’únic contacte que troba amb el
medi natural són els parcs i jardins municipals. Aquestes zones verdes de les ciutats
representen espais vitals, complint funcions
molt importants com a reductes de Natura
en l’ambient urbà.

En la província d’Alacant comptem a
més amb un excepcional clima molt propici
per al conreu agrícola i un gran arrelament
cultural lligat al camp. Tot això, unit als nous
conceptes d’agricultura ecològica, permet
que els municipis alacantins puguen ser
excel•lents zones per al desenvolupament
de projectes d’horts municipals sostenibles.

Els horts municipals sostenibles es plantegen en l’actualitat com un nou concepte
d’espai verd, on la participació ciutadana és
fonamental. A diferència dels jardins i parcs,
mantinguts pels serveis municipals, els
horts són fruit del treball i l’atenció dels mateixos usuaris, per la qual cosa assoleixen,
també, un valor des del punt de vista social.

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació
d’Alacant vol animar i recolzar als municipis
d’Alacant en la posada en marxa d’aquesta
iniciativa, que té múltiples valors relacionats
amb el desenvolupament sostenible de les
nostres societats. Per a això està creant una
Xarxa d’horts municipals, emmarcada dins
de la Xarxa Provincial d’Agenda 21, que
arreplega en la seua pàgina web informació de les diferents iniciatives que s’estan
duent a terme en la província. A més posa
a disposició de tots els municipis alacantins
este Manual, amb el qual aportem una visió
completa dels horts municipals, que esperem servesca de material de consulta per a
la seua creació i gestió.

Podem dir que els horts municipals
sostenibles són un instrument que millora
la qualitat ambiental de les ciutats i la
qualitat de vida de la seua ciutadania i així
s’ha demostrat en les diferents iniciatives
que s’estan desenvolupant en països com
ara Estats Units, Gran Bretanya, Alemanya i
últimament també a Espanya.

Departament de Medi Ambient.
Diputació Provincial d´Alacant.
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Història i evolució
dels horts municipals.

Les primeres referències de l’existència
d’horts urbans municipals, les trobem en els
països més desenvolupats durant la segona
meitat del segle XIX. La forta industrialització
que es va viure en esta època, va provocar
importants migracions del camp a la ciutat,
i s’hi crearen grans barris de classe obrera
que vivien en situacions de pobresa. Davant
d’aquesta situació susceptible de conflictes
socials, alguns governs europeus i també
l’església van cedir parcel•les als obrers, i
s’hi crearen els anomenats “horts per a pobres” que alleujaven la situació econòmica
d’aquestes famílies.

pensable assegurar-se l’aliment fresc i no
dependre d’importacions que podien resultar molt complicades. Els EUA, el Regne Unit
i Alemanya van utilitzar tot tipus de terrenys
per a posar en marxa horts urbans i granges
d’animals que van servir per a pal•liar la necessitat d’aliments bàsics entre la població.
A la Gran Bretanya sobretot, jardins privats,
parcs i fins i tot fins i tot camps d’esports van
ser utilitzats com a horts i des del govern es
va conscienciar tota la població (fins i tot els
més menuts) per a conrear els seus aliments,
per mitjà de programes de ràdio, butlletins o
documentals.

Posteriorment, en la primera meitat
del segle XX, els horts urbans van proliferar de nou, sobretot en els anys de les
grans guerres (als EUA també en el període
d’entreguerres amb la gran depressió del
29). Durant estes èpoques, resultava indis-

Després de la Segona Guerra Mundial
estes iniciatives queden en l’oblit ja que tots
els esforços se centren en la reconstrucció
de les grans ciutats que havien quedat devastades després de la guerra. De manera
que els espais urbans van tornar a perdre la
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seua autosuficiència alimentària, i tornaven
a dependre del transport des de llargues
distàncies.
És a les acaballes dels 60 i començaments dels 70 quan torna a sorgir l’interés
pels horts urbans. L’aparició dels moviments
ecologistes, juntament amb moviments de
foment de l’autogestió, la integració social
i el suport comunitari van propiciar de nou
l’interés pels horts urbans, ja no tant per una
necessitat bàsica d’aliment, sinó més com
una resposta al sistema. Aquest moviment
sorgeix amb major força en importants ciutats d’EUA com ara Chicago, Seattle o Nova
York, on el grup conegut com a Green Guerrilla ocupava solars de la ciutat dels gratacels per a convertir-los en horts comunitaris.
A poc a poc aquestes iniciatives provocaren processos de reconeixement institucional i polítiques de foment dels horts
urbans, i es tingué en compte en els plans
de desenvolupament dels espais públics i el
govern cedí la seua gestió a organitzacions
comunitàries o gestionà directament el lloguer de parcel•les als usuaris.
En l’actualitat els horts urbans cada vegada van adquirint major importància en
diferents països desenvolupats. En Amèrica
del Nord, en moltes ciutats importants hi
trobem gran quantitat de zones urbanes,
dedicades a horts. És el cas de Nova York
on existixen 750 jardins comunitaris destinats a l’autoconsum o el cas de Montreal
on trobem 6.400 parcel•les en 72 horts. A
Europa els horts urbans són cada vegada
més abundants en països com ara Suècia,
Holanda, França, Suïssa, Regne Unit o Alemanya (1.250.000 horts familiars). En molts
d’ells existeixen plans d’ús de sòl públic que
reconeixen els horts de les ciutats. En el sud
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d’Europa la cultura dels horts urbans ha sigut més tardana i de menor importància,
per la qual cosa hi ha una menor regulació i
reconeixement, encara que a poc a poc van
sorgint projectes interessants que tenen
gran acceptació per part de la població.

Actualment els horts urbans són espais públics recreatius, d’oci saludable,
d’intercanvi intergeneracional i en alguns casos, com en algunes ciutats d’Alemanya, són
espais també d’intercanvi intercultural, participant gent de diverses nacionalitats. En els
últims anys els horts urbans han incorporat
l’objectiu de fer més sostenibles les ciutats,
creant espais verds que constitueixen un
recurs molt interessant per a l’educació ambiental. Es busca a més aconseguir aliments
frescos i ecològics, la qual cosa es valora com
un punt fonamental dins del concepte de
qualitat de vida, fruit d’una major consciència de la importància d’una alimentació saludable, que ha portat a desenvolupar cada
dia més l’agricultura ecològica.
En el futur es preveu que els horts urbans cada dia tindran major importància en
el desenvolupament de les ciutats, deixant
de ser espais aïllats per a convertir-se en
espais habituals dels nuclis urbans, generadors de sostenibilitat.
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ELS HORTS URBANS A ESPANYA
A Espanya van sorgir horts urbans, igual que en altres països europeus, com a resposta
a situacions de precarietat econòmica en les ciutats. No obstant això, a diferència del Nord
d’Europa on a finals del segle XIX ja existien grans ciutats industrials, a Espanya aquella industrialització va ser molt més tardana, i no s’hi produí fins a mitjans del segle XX. Va ser durant
tota la dècada dels 50, quan es va produir una important migració del camp a les ciutats industrials (en els anys 40 el 70% de la població espanyola es dedicava a l’agricultura, mentre que
en el 2000 només el 7%), la qual cosa va provocar que en ciutats com ara Madrid i Barcelona
aparegueren, en els barris perifèrics i de forma espontània i no ordenada, hortets que ajudaven a les famílies treballadores en la seua economia domèstica amb un aportació d’aliments.
Durant aquests anys l’Institut Nacional de Colonització (INC) va tractar de fomentar els
“horts familiars” en municipis rurals, tot cedint terres als ajuntaments per a posar-les a disposició de famílies treballadores, amb la intenció d’assegurar l’aliment durant tot l’any, no obstant
això aquesta iniciativa no va tindre massa repercussió.
És a partir de la dècada dels 90 i sobretot en els últims anys, quan des de l’administració
pública es realitzen les primeres accions de regulació de l’ús de terrenys municipals per a horts
urbans, generalment amb el foment de pràctiques ecològiques i l‘aportació de formació i infraestructura bàsica als usuaris. De totes maneres, en molts casos són associacions, col•lectius
o comunitats de veïns les que per la seua iniciativa pròpia aprofiten solars i parcel•les abandonades per a la seua creació.
En l’actualitat, cada vegada són més nombrosos els projectes d’horts urbans municipals,
que duen a terme els ajuntaments en diferents comunitats autònomes, obtenint en la majoria
dels casos molt bons resultats i una gran acceptació per part de la població. Açò es deu al fet
que hi ha moltes persones en les ciutats que senten la necessitat de tindre un contacte més
directe amb la terra. Sobretot és el cas de persones jubilades que disposen de temps i que
moltes vegades van nàixer i es van criar en el camp i que després de desenvolupar la seua vida
laboral en la ciutat, ara tenen la possibilitat de reprendre el contacte amb l’agricultura. No obstant això, cada dia es creen més horts municipals oberts a tota la població i fins i tot donant la
possibilitat de participar a col•lectius desfavorits.
Actualment hi ha importants projectes
d’horts urbans municipals en ciutats com
ara Barcelona, Sevilla, Valladolid, Vitòria,
Rivas Vaciamadrid , Albacete, Utrera, Torredembarra o San Fernando de Henares, mentre que en la província d’Alacant són pioners
municipis com ara Ibi, Bigastro o Altea.
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Què són els horts
municipals sostenibles?

Els horts municipals sostenibles són terrenys públics o privats (en aquest cas cedits temporalment a l’Ajuntament) que són
preparats i gestionats per l’administració
local per al seu ús com a horts, dividits en
parcel•les xicotetes que se sortegen entre la
població. La gestió dels horts i les pràctiques
agrícoles que es duen a terme i han de regirse per criteris de sostenibilitat, tot buscant la
creació d’un espai no contaminant, propiciador de biodiversitat i que millora la qualitat
ambiental del municipi.

ajustar al pressupost municipal i s’hi realitza a poc a poc, fins i tot amb el suport i
col•laboració dels mateixos usuaris, que propicien d’aquesta manera la seua participació
activa en la configuració de l’hort.
L’hort ha de tindre un reglament d’ús
que regule el seu bon funcionament -Vegeu
capítol reglaments d´ús- on es determinen en
major o menor mesura un seguit de normes
de conreu tot atenent a criteris d’agricultura
ecològica.

L’administració parteix d’un projecte
inicial, s’encarrega de les infraestructures mínimes per a l’abastiment d’aigua i
l’accessibilitat, així com de preparar i condicionar l’espai (delimitar parcel•les, corredors, accessos, tanca…) i proporcionar un
equipament: casetes de ferramentes, zones
de pícnic i ombra, neteges etc. -Vegeu capítol disseny de l´hort-. Tota esta dotació es pot

Les parcel•les se sortegen entre la població, empadronada al municipi, interessada
a disposar d’una parcel•la, atenent normalment a determinats barems en funció de
l’edat, la situació familiar i econòmica. Les
persones a qui finalment se’ls adjudica una
parcel•la (durant un període determinat de
temps) solen rebre un curs de formació sobre iniciació a l’agricultura ecològica. A més
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és habitual disposar de tècnics que assessoren els usuaris a peu de camp.
El bon funcionament dels horts ve determinat en molts casos per una adequada
dinamització dels mateixos, promovent activitats que permeten la convivència i el bon
ambient entre els usuaris. També és fonamental, que l’hort siga un espai obert a persones i col•lectius (com a centres educatius,
de discapacitats etc.) perquè puguen participar en activitats de formació o activitats
recreatives diverses.
En tot cas, no tots els horts municipals
tenen aquestes característiques. En alguns
casos, els horts no disposen de parcel•les
per a sortejar entre la població, sinó que són
horts didàctics gestionats per personal de
l’Ajuntament i que serveixen per a realitzar
accions educatives concretes amb grups escolars o altres col•lectius.

12
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Beneficis dels horts
municipals sostenibles.

Els horts urbans municipals són instruments per a la sostenibilitat en els nuclis
urbans, amb una influència molt positiva
tant en aspectes socials com en aspectes
mediambientals:
Constituïxen un nou espai verd en la
ciutat que, a diferència dels convencionals, permet una interacció dels usuaris
amb el medi, i influeixen decisivament en
la seua configuració.
Els horts municipals són o han de ser un
reflex de la cultura tradicional de la zona,
recuperant pràctiques i paisatges característics d’altres èpoques i que aporten
caràcter i identitat local al municipi.
Servixen per a recuperar espais buits,
solars o terrenys abandonats, i els doten
d’un valor estètic i d’una activitat que promanual

porciona vitalitat i dinamisme al lloc on es
troba.
Milloren la qualitat ambiental del municipi i proporcionen un espai de biodiversitat basat en criteris ecològics. Els horts
urbans poden constituir agrosistemes basats en un sòl viu, ric en microorganismes,
on trobem un perfecte equilibri entre els
conreus autòctons i la flora i fauna associada.
En l’àmbit social podem dir que els
horts són un espai d’esplai i oci saludable.
Permeten disfrutar del temps lliure en un
entorn natural i realitzant una activitat
que ajuda a la socialització i fomenta la
col•laboració i la comunicació entre les
persones.
Permeten la possibilitat de desen-
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volupar conreus tot seguint criteris de
l’agricultura ecològica, que proporcionen
als usuaris aliments frescos, de qualitat
i lliures de pesticides, amb la qual cosa
permeten també augmentar la qualitat de
vida des del punt de vista de l’alimentació,
fomentant fins i tot dietes més saludables, riques en verdures i hortalisses.

ambiental amb diferents sectors de la població: centres escolars, discapacitats, 3a
edat, grups d’exclusió social, etc.

Constituïxen una ferramenta molt potent per a l’educació ambiental. Al constituir xicotets espais de naturalesa, es
converteixen en observatoris on poder
observar i valorar els processos naturals i
els cicles vitals. Permeten, a través de les
pròpies vivències, comprendre la importància del respecte per la Naturalesa i la
necessitat d’un desenvolupament sostenible. En els horts urbans es poden dur a
terme interessants campanyes d’educació

14

manual

horts municipals sostenibles

Criteris i tècniques d´agricultura ecològica en els horts municipals sostenibles.

5

Criteris i tècniques
d´agricultura ecològica
en els horts municipals
sostenibles.

Perquè els horts municipals realment siguen
eines de sostenibilitat, és fonamental que
siguen respectuosos amb el Medi Ambient.
El seu disseny i gestió ha de fer d’estos
espais, llocs equilibrats, no contaminants i
potenciadors de la Naturalesa urbana.
L’agricultura que es practica en els horts
urbans municipals han de tindre en compte
els criteris de l’agricultura ecològica, encara
que no serà objectiu d’aquests horts
aconseguir el segell acreditatiu, ja que en
els horts no es pretenen comercialitzar
les collites. A més no tots els preceptes de
l’agricultura ecològica deuen ser objectiu
de l’agricultura practicada en els horts
municipals, sent alguns d’ells massa
exigents o costosos de dur a terme. D’altra
banda, en els horts municipals és interessant

posar en pràctica algunes iniciatives que
no complixen rigorosament la norma
d’agricultura ecològica, però que tenen gran
valor cultural i ajuden a protegir el patrimoni
agrícola de la zona. Este és el cas de l’ús
de llavors i/o plançons locals, varietats
autòctones (que no tenen per què estar
acreditats com a ecològics).
En definitiva, podem dir que l’agricultura
que es practica en els horts municipals
sostenibles deu ser respectuosa amb el medi
ambient en un sentit ampli, complint els
principals criteris i pràctiques de l’agricultura
ecològica, però sense tractar d’aconseguir
els nivells d’exigència que deuen tindre els
productes que ixen al mercat amb aquesta
acreditació.
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5.1. Criteris d´agricultura ecològica.
L’agricultura ecològica és un sistema de
conreu basat en l’òptima utilització dels recursos naturals, que tracta de mantindre la
fertilitat de la terra i respectar el medi ambient. No s’usen productes químics de síntesi i es busca obtindre aliments saludables, de
major qualitat nutritiva i organolèptica.
Els principals criteris ecològics, que s’han
de tindre en compte en els conreus practicats en els horts municipals sostenibles, són:
Els horts deuen constituir un agrosistema equilibrat, ric en biodiversitat, on
tinguem una gran varietat de conreus
d’hortalisses i també diversitat de flora i
fauna associada, i creen un espai de Natura urbana. Aplicarem diverses tècniques
que introduiran biodiversitat i equilibri en
els horts. -Vegeu apartat técniques d´agricultura
ecològicaS’ha de protegir i tenir cura del sòl, i
tractar-lo com un organisme viu que processarà l’aliment de la planta gràcies a la
microfauna, als fongs i als bacteris que en
ell s’hi troben. El sòl ha d’estar ben estructurat, amb un nivell d’humitat adequat i
equilibrat en nutrients. Per això, utilitzarem només adobs orgànics i no s’utilitzarà
cap producte químic de síntesi per evitar
plagues o combatre les herbes adventícies.
Farem un ús responsable de l’aigua, i
aplicarem sistemes de reg estalviadors
com el reg per goteig o per exsudació.
Aquests sistemes de reg proporcionen
l’aigua que necessitem per a les hortalisses i eviten les pèrdues i controlen molt
millor la humitat del sòl.

16

Controlarem les plagues basant-nos
en sistemes preventius, que buscaran
l’equilibri i la defensa natural de l’hort i en
últim lloc amb tractaments ecològics que
no contaminen el sòl, l’aigua i l’aire.

5.2. Principals
ecològic

tècniques de conreu

aplicables

als

horts

municipals sostenibles.

Hem mencionat els criteris ecològics fonamentals que serviran per a desenvolupar
horts sostenibles, respectuosos amb el medi
ambient i que van a permetre’ns obtindre
aliments de qualitat. Per posar en pràctica
aquests criteris ecològics, hi ha diferents
tècniques que s’han de tindre en compte en
les pràctiques que s’aplicaran en els horts
urbans:
Creació d´una tanca.
Les tanques són estructures vegetals
que protegeixen els horts dels vents dominants de la zona. La tanca permet una millora microclimàtica, optimitza les condicions
i el rendiment dels conreus (més humitat,
més pol•linització…). També actuen evitant
l’erosió, reduint l’escolament superficial, facilitant la infiltració i la formació de reserves
d’aigua, ajudant a consolidar marges i fixar
talussos i fins i tot actuen creant una barrera
que protegeix, en certa manera, de la deriva
química d’altres parcel•les pròximes.
Finalment podem dir que la tanca, a
més, ens permetrà millorar la biodiversitat
de l’hort, en convertir-se en un refugi per a
la fauna auxiliar que ens ajudarà a controlar
les plagues.
Per tot això, és interessant que en els
horts urbans municipals es cree un tanca en
els fronts dels vents dominants (no cal que
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siga un tanca perimetral) i per a això hem de
tindre en compte les qüestions següents:
Ha d’estar constituïda principalment
per espècies autòctones, adaptades al clima de la zona.
Ha de tindre diferents nivells d’alçària,
formats per arbres i arbustos.
En la tanca cal ordenar les espècies perquè sempre hi haja flors, ja que aquestes
atrauran a la fauna auxiliar.

guen la mateixa part aprofitable (tubèrculs, arrels, fruits, fulles…).

És interessant la participació dels mateixos usuaris en la creació de la tanca, i convertirà aquesta acció en una dinamització
més dels horts urbans.
Rotació de conreus.
La rotació és una de les pràctiques fonamentals de l’agricultura ecològica, ja que és
una de les claus per a mantindre la fertilitat
de la terra de conreu.
Quan repetim conreus en una mateixa
parcel•la, estem reduint els seus nutrients
específics i augmentant la probabilitat que
aparega una plaga, de manera que podem
dir que la rotació ajuda a mantindre les condicions sanitàries de l’hort i ajuda també a
controlar el desenvolupament de les herbes
adventícies.
Per a les rotacions hem de tindre en
compte els següents criteris, ordenats de
major a menor importància:
1. No s’han de repetir, a l’any següent, en
la mateixa parcel•la, conreus pertanyents
a la mateixa família.

3. No s’han de repetir conreus que tinguen el mateix tipus d’arrels, quant a la
profunditat que aconseguixen. Podem
classificar els conreus segons tinguen
arrels superficials, intermèdies o profundes.
Dels tres criteris, el primer és el més important i per tant el que ha de tindre més
pes a l’hora d’establir les rotacions, el segon
criteri és convenient tindre’l en compte en la
mesura que siga possible i el tercer valorarlo sempre que siga possible.
Les rotacions determinaran també el
nombre de bancals que realitzem en cada
una de les parcel•les, i és el més habitual
sistemes de rotació de 4 o 6 bancals, que
tindran una duració per tant de 4 o 6 cicles
de conreu (en zones de climes càlids podem
arribar a tindre 2 o 3 cicles de conreu a l’any,
mentre que en zones fredes, on no es conreen hortalisses a l’hivern, només es dóna
una collita per any). Per això és fonamental
fer una planificació inicial, a llarg termini, de
les rotacions, ja que les mantindrem durant
diversos anys.

2. No s’han de repetir conreus que tinmanual
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Si realitzem un bon cicle de rotacions
-Veure models de rotació en apartat sistemes de bancals en les parcel.les de conreu-, aconseguirem
que cada un dels bancals de la parcel•la estiga en bones condicions per a rebre els conreus que es planten cada any, disposant dels
seus nutrients específics.
Associacions de conreus.
Quan plantem diferents hortalisses en
un mateix espai, poden donar-se diverses
situacions:
1. Que no es produïsca interacció de cap
tipus entre unes plantes i altres.
2. Que es perjudiquen mútuament o que
una perjudique l’altra.
3. Que al compartir el mateix espai les
espècies es beneficien mútuament (o almenys una es beneficia i l’altra no es perjudica).
Quan planifiquem les plantacions hem
de buscar associacions positives que servesquen per a aprofitar millor els nutrients, el
sol, l’aigua o fins i tot avantatges sanitaris,
on unes espècies protegixen a altres de possibles atacs de plagues.

Un altre tipus d’associacions que s’han
de considerar, sobretot en horts de dimensió reduïda, són les que permeten aprofitar
de la millor manera l’espai de conreu. Podem
combinar hortalisses amb diferents ritmes
de desenvolupament, de manera que mentres unes es desenvolupen més lentament,
podem collir altres de desenvolupament
més ràpid. Un exemple és plantar entre les
cols encisams o entre carlotes plantar raves.
Per tant a l’hora de dissenyar i triar els
conreus hem de tindre en compte tant les
rotacions com les seues associacions, la qual
cosa, de vegades, pot resultar complex, perquè haurem de considerar en cada bancal
alguns conreus com a principals (normalment els que pertanguen a la família que
correspon segons la rotació) i d’altres secundaris, que es plantaran en menor grau i que
crearan associacions positives amb els principals, tot millorant les condicions del bancal
en què es troben.
Ús d´adobs orgànics o compost.
La matèria orgànica en forma de fem o
compost, ha de ser l’adob que utilitzem en
els horts municipals. La matèria orgànica no

També és interessant intercalar en els
conreus plantes amb flors i plantes aromàtiques que s’associen molt bé a determinades
hortalisses, i repel•leixen possibles plagues i
atraient insectes pol•linitzadors que afavoriran la formació de fruits. Algunes d’aquestes
plantes que han d’estar presents en els nostres horts, són: alfàbega, calèndula, sàlvia,
timó, sajolida, herba-sana, borratja, anet…
-Veure

annex: plantes vives com a repel.lents i

annex: associacions de plantes-
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sols constitueix un adob ideal per a les hortalisses, i proporcionen d’una forma prolongada tots els nutrients necessaris, sinó que
a més millora les característiques del sòl i
dels microorganismes que es troben en ell.
Podem dir que a l’aportar adobs orgànics
estem imitant els processos de la Natura,
on les herbes i arbustos quan moren es descomponen sobre la terra i generen compostos orgànics que acaben sent l’aliment de
les plantes després de la intervenció dels
microorganismes del sòl.

Adobs verds.
L’ús d’adobs verds és una altra de les tècniques habituals de l’agricultura ecològica.
Determinats conreus, com les lleguminoses,
tenen la capacitat d’aportar nutrients, sobretot Nitrogen, gràcies a l’associació amb bacteris fixadors de nitrogen atmosfèric. Esta característica fa d’estes plantes un excepcional
adob natural que aporta també importants
quantitats de carboni en forma de cel•lulosa,
la qual cosa incrementa l’activitat biològica
de la terra.

Els adobs orgànics, a diferència dels fertilitzants químics, no proporcionen l’aliment
final a les plantes, sinó que el carboni que
aporten són l’aliment dels microorganismes
del sòl, els quals creixen en consumir-lo i mineralitzen nutrients com ara el nitrogen, el
fòsfor el potassi, el Ferro etc. que queden a
disposició de les plantes. D’aquesta manera,
nutrients fonamentals com ara el nitrogen
tenen una major permanència en el sòl, i són
alliberats de la matèria orgànica a poc a poc.

Perquè l’adob verd realitze la seua funció, cal segar-lo en el moment de la floració,
ja que aquestes plantes a penes extrauen
nutrients del sòl en les primeres fases del
seu desenvolupament i és en la fase de formació del fruit quan comença a consumir
més nutrients. Una vegada segat s’incorpora
a la terra.

A més, en aportar matèria orgànica a un
sòl estem millorant la seua estructura, tant si
es tracta d’un sòl argilós com si és arenós. Els
sòls argilosos són sòls molt compactes que
requereixen aire, qualitat que aporta la matèria orgànica i aportant esponjositat, que
ajuda a un millor desenvolupament radicular. D’altra banda, en el cas de sòls arenosos
amb dificultat per a retindre l’aigua i els nutrients, un aportació de matèria orgànica,
que disposa de càrregues negatives, millorarà la capacitat del sòl per a retindre els nutrients en forma de cations i en aportar esponjositat també ajudarà a retindre l’aigua.
En definitiva, podem dir que els adobs
orgànics aporten estabilitat i fertilitat al sòl
d’una forma duradora.

L’ús d’adobs verds resulta molt interessant sobretot tan bon punt s’inicia el conreu
en sòls empobrits o fins i tot hem de tindre’ls
en compte en les rotacions en aportar-ne al
sòl una vegada en cada cicle de rotació que
es duga a terme.
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Cobertes.
L’ús de cobertes és una tècnica habitual
en agricultura ecològica, que consisteix a
cobrir la terra amb algun material, i s’hi obté
diferents beneficis:
Redueix les pèrdues d’aigua del terreny
en protegir-lo de la radiació solar. Un sòl
cobert redueix considerablement les necessitats reg.
Redueix considerablement l’aparició
d’herbes competidores dels conreus, la
qual cosa ens va a facilitar les tasques de
manteniment de l’hort.

cicles vegetatius, i en les distintes èpoques
de l’any. Per tot això, és fonamental conéixer
bé les característiques de cada conreu per a
proporcionar-li un reg adequat i ajustat a les
seues necessitats en cada moment.
-Veure taula calendari de sembra i requeriments
hídrics-

Una altra qüestió que influïx en els requeriments de reg són les varietats que es
cultiven. Si utilitzem varietats locals, adaptades al clima de la zona i a la seua disponibilitat hídrica, aconseguirem millors resultats i
un menor consum d’aigua.

Proporciona un microclima en el sòl,
beneficiós per a la flora microbiana, i millora l’activitat de bacteris i fongs, els quals
seran capaços de proporcionar més aliment als conreus.
Els materials amb què podem realitzar la
coberta solen ser vegetals, com ara la palla
de cereals (possiblement el més utilitzat i
que millors resultats dóna), restes de segues
d’herbes, gespa tallada, triturat de branques
i restes de poda…
Consideracions i Tècniques per al Reg.
Una de les consideracions que hem de
tindre en compte en els horts urbans municipals és fer un ús responsable i estalviador
de l’aigua de reg.
En general les hortalisses requereixen
una important disponibilitat d’aigua per a
tindre un bon desenvolupament. No obstant això hi ha importants diferències entre
uns conreus i altres, per la qual cosa haurem
d’aportar a cada un la quantitat d’aigua
necessària. També varia el requeriment
d’aigua de les plantes en els seus diferents
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També és important l’observació quotidiana del terreny, que ens permet determinar quan la terra està seca o quan té suficient
humitat, dosificant de forma adequada tant
les seqüències de reg com les quantitats. Per
a determinar amb més exactitud la humitat
del terreny, podem recórrer a higròmetres o
fins i tot si es té pràctica d’una forma manual
determinar si la terra està seca, té un excés
d’humitat o està en el punt de “saó” que és
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com anomenem al punt d’equilibri hídric
d’una determinada terra, situació idònia per
a realitzar qualsevol tasca de treball sense
que la terra es faça malbé.
Finalment hem de triar sistemes de reg
estalviadors, basats en sistemes localitzats,
com el reg per goteig o per mànegues
d’exsudació, als quals podem adoptar programadors de reg que ens van a permetre
controlar d’una forma molt més exacta i adequada els períodes i duració dels regs.
Lluita contra plagues.
L’aparició de malalties o plagues en els
nostres conreus dependrà de la maduresa i
equilibri de l’agrosistema, així com de les bones pràctiques que s’hagen desenvolupat en
els horts urbans. És a dir, si aconseguim crear
un espai ric en biodiversitat, on abunden les
flors i hi ha plantes aromàtiques, on s’ha potenciat la fauna auxiliar, on es protegeixen
els sòls de conreu i els seus microorganismes, si es planten varietats autòctones i si es
realitzen rotacions i associacions adequades
etc., tindrem uns conreus forts que tindran
més resistència davant de les plagues i per
tant patiran menys atacs. Per tant la primera
mesura a adoptar serà intentar “fer les coses
bé” des d’un principi, dissenyant de forma
adequada l’espai i també aportant una bona
formació als usuaris. Amb el pas del temps
i l’experiència acumulada dels hortolans,
l’hort cada vegada serà més estable i madur,
donant millors resultats productius i sent
més resistent davant de qualsevol plaga o
malaltia.

primer cas haurem d’actuar d’alguna forma,
però si es tracta del segon cas haurem de
controlar els nivells d’organismes danyosos,
valorar la seua acció sobre els nostres conreus i observar si de forma natural (defenses
de la planta, depredadors naturals…) eixe
problema es va solucionant (açò ocorre la
majoria de vegades en horts estables, on
s’han realitzat bones pràctiques ecològiques).
En el cas que tinguem un problema
greu, el primer plantejament que cal fer-se
és que segurament es dega a alguna mala
pràctica que estiguem realitzant, la qual ha
provocat un desequilibri en el nostre hort:
reg inadequat, conreu fora de temporada,
sòl empobrit, falta o excés de sol, etc. I per
tant haurem de diagnosticar adequadament
aquesta mala pràctica i corregir-la com més
prompte millor. Hem d’interpretar els problemes de plagues com a un símptoma que

Davant de qualsevol problema, la primera cosa que hem de valorar és si realment estem patint una plaga greu que està acabant
amb els nostres conreus o si el problema no
és tan greu i es pot controlar. Si es dóna el
manual
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el conreu en qüestió o l’hort globalment no
està en bones condicions, ja que la seua debilitat ha sigut aprofitada pels organismes
que provoquen la plaga per a proliferar en
excés.

Arreplegada manual dels organismes
que originen el problema o eliminació de
les parts afectades.
Col•locació de barreres o trampes físiques que impedisquen acostar-se als conreus al causant del problema (barreres per
a caragols, malles antipardals, recipients
amb cervesa per a bavoses, tires grogues
apegaloses, trampes cromàtiques, amb
feromones…).

Si finalment hem de realitzar algun tipus
de tractament als conreus, en cap cas utilitzarem productes químics de síntesi, amb
els quals encara que en un primer moment
podem aconseguir solucionar el problema
ràpidament, a la llarga estem generant nous
desequilibris de l’agrosistema, danyant també a la fauna auxiliar que ens pot ajudar a
controlar a l’organisme plaga i perjudicant
els fongs i bacteris del sòl, fonamentals per
a nodrir i enfortir a la planta.

Ús de preparats que actuen com
repel•lents o fitoestimuladors: decoccions
o extractes d’all, donzell, timó, valeriana,
ortiga, milfulles, consolda major, cua de
cavall, llorer, etc.
Lluita biològica, potenciar l’aparició o
introduir-hi depredadors naturals de la
plaga.
Finalment en els casos més greus, podem utilitzar insecticides naturals creats
amb nim o piretre o fins i tot productes com
ara el sabó potàssic, l’argila, el bicarbonat
sòdic o preparats de Bacillus thuringiensis
(bacteri que paralitza el sistema digestiu de
la majoria de larves), tots ells mètodes acceptats en agricultura ecològica.

Mentre posem en pràctica totes les mesures comentades per a aconseguir un hort
en equilibri biològic, potser patim una plaga que hàgem de tractar, per a això triarem
les accions que tinguen un menor impacte,
com pot ser:
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En definitiva, com ja hem comentat, la
millor defensa enfront de paràsits i plagues
de l’hort és mantindre l’agrosistema en
equilibri, amb nivells alts de biodiversitat,
que permetran que les seues plantes siguen
resistents. Per això, és interessant realitzar
tot tipus d’accions que augmentaran la biodiversitat de l’hort, com pot ser la instal•lació
d’un estany que atraurà a amfibis (granotes,
gripaus, etc.) els quals ens van a ajudar a
combatre caragols, bavoses i insectes, o
col•locar menjadors i nius específics per a
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pardals insectívors (mallerenga blava, totestiu, pit-roig, cua-roja fumada, etc.) que ens
ajudaran a controlar la població d’insectes.
-Veure Annex II:

plagues i les seues solucions

possibles-
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6

Planificació i disseny
dels horts municipals
sostenibles.

En este apartat valorarem tots els aspectes que cal tindre en compte per al disseny
dels horts urbans municipals, des de l’elecció
de la parcel•la, distribució dels diferents espais i equipaments, així com dimensions de
les parcel•les i sistemes de bancals.

6.1. Elecció de la parcel.la.
Moltes vegades, no tindrem massa opcions per a triar la parcel•la on desenvolupar
el projecte d’horts urbans municipals, i ens
haurem d’ajustar a un espai que no sempre
és el millor per a aquest tipus de projectes.
No obstant això, si podem triar o valorar diferents espais, podem tindre en compte algunes qüestions:

Espai públic o privat.
Podem dir que, en general,
si
l’Ajuntament disposa d’un espai públic
que no estiga sent utilitzat serà més interessant com a emplaçament per als horts
urbans que buscar la cessió d’una parcel•la
privada, ja que en principi no tindrem una
limitació temporal en l’ús de la parcel•la i
podrem instal•lar equipaments d’una forma fixa. A més totes les inversions que es
facen seran definitives, mentres que en el
cas d’una cessió temporal d’una parcel•la
privada, al finalitzar el temps de cessió haurem de buscar un nou espai i traslladar a ell
tot l’equipament que s’haja disposat i tornar
a executar inversions en un nou espai. No
obstant això, de vegades pot ser interessant
o fins i tot l’única opció, sol•licitar la cessió
temporal d’una parcel•la privada. Açò ens
pot interessar bé perquè siga una parcel•la

manual

horts municipals sostenibles

25

que estiga ben ubicada, perquè tinga un
sòl fèrtil, perquè dispose d’aigua etc. En estos casos l’Ajuntament pot oferir algunes
contrapartides al propietari o propietaris
de les parcel•les per a fer-los atractiva la
cessió, com poden ser: valoració social de
la persona o persones que cedeixen aquella
parcel•la al municipi, millora de la imatge i
l’estètica d’una parcel•la que està abandonada, aportar-li algun equipament que posteriorment quedarà a disposició del propietari,
com: tanca, connexió d’aigua, il•luminació…

Proximitat al nucli urbà.
Aquest és un aspecte fonamental per al
bon funcionament de l’hort. L’ideal és que
es trobe en l’entorn urbà, prop dels usuaris
i també dels que no ho són, ja que els horts
també aporten qualitat ambiental i un valor
estètic al municipi, de manera que no sols els
hortolans seran els qui en gaudesquen, sinó
també qualsevol ciutadà que passege pel
seu entorn o que participe de les jornades
de portes obertes que es puguen desenvolupar. D’alguna forma l’hort és també un jardí municipal més dinàmic i viu que els convencionals. No obstant això, de vegades no
és possible realitzar els horts en espais del
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nucli urbà pel fet que no hi ha una parcel•la
apropiada o que aquesta no disposa d’un sòl
adequat o hores de sol suficients (quan està
ubicada entre edificis i no entra massa llum).
En estos casos haurem de traslladar l’hort a
alguna parcel•la externa al nucli urbà que hi
tinga bones condicions.
Quan la nostra parcel•la està situada
en una zona agrícola cal veure que conreus la rodegen, ja que la salut i l’equilibri
de l’entorn influirà també en el de la nostra
parcel•la. Si l’hort municipal està situat en
un entorn d’agricultura convencional poc
sostenible, podem tindre certs problemes
de plagues i de contaminació química dels
nostres conreus, amb la qual cosa ens resultarà més complicat construir un agrosistema
estable i lliure de contaminants. En aquests
casos, les tanques tindran un paper primordial actuant de protecció enfront de pràctiques agrícoles no sostenibles que podem
tindre al voltant.

Grandària de la parcel.la.
El terreny on crearem els horts urbans deu
tindre un grandària adequada que ens permeta crear una quantitat de subparcel•les
per als usuaris, suficient per a donar una resposta adequada a l’estimació de sol•licituds
que podem tindre. Abans d’iniciar el projecte pot ser interessant fer un sondeig de la
demanda d’usuaris i en funció d’això triar un
espai o un altre (sempre que siga possible).
En funció de la demanda podem crear també més o menys subparcel•les ajustant la
seua dimensió. Com veurem en l’apartat de
disseny de l’hort, les subparcel•les poden ser
més o menys grans dins d’unes grandàries
mínims que ens permeten una producció
suficient per a una unitat familiar, que hi podran realitzar rotacions.
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En cas de disposar de terrenys no molt
grans, tampoc ha de ser un impediment
per a posar en marxa el projecte, ja que es
poden anar creant diferents espais més menuts en diferents ubicacions del municipi, i
és aquesta una alternativa molt interessant,
ja que creem diferents experiències donant
diverses opcions als interessats. (Aquest és
el cas d’horts urbans com els d’Ibi o Altea).

Desnivell del terreny.
Serà més interessant una parcel•la el
més plana possible, sense grans desnivells i
pendents. Si el terreny està molt desnivellat
dificultarà totes les accions posteriors que
fem en l’hort; treball, preparació de bancals,
instal•lació de sistemes de reg, instal•lació i
construcció d’equipaments de l’hort etc. En
el cas que la nostra parcel•la tinga desnivells
deurem intentar anivellar-lo aportant terra
per a compensar les zones més deprimides.

Condicions del sòl.
És important que l’espai destinat als
horts urbans tinga un sòl amb bones condicions per al conreu. L’ideal és que haja tingut
anteriorment un ús agrícola (el més sostenible possible) i per tant podem comptar amb
un sòl més o menys fèrtil. No obstant això,
moltes vegades el sòl disponible pot tindre
diversos problemes que requeriran realitzar
accions de preparació del sòl -ver següient apartat-.

argila

ARGILOSOS

ARGIL.LO
ARENÓS

Els sòls de conreu, els classifiquem en
funció del seu contingut en argiles, llims i
arenes en diferents tipus, segons l’esquema
següent:

FRANCO
ARGIL.LO
ARENÓS

FRANCO
ARENÓS

arena
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ARGIL.LO
LLIMÓS
FRANCO
ARGILÓS

FRANC

FRANCO
ARGIL.LO
LLIMÓS

FRANCO
LLIMÓS

llim
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TIPUS DE SÒL
avantatges
Sòls

arenosos

inconvenients
Retenen poc la humitat i
s´assequen ràpidament.

Son fàcils de treballar.

Son poc fèrtils al no tindre
molta capacitat de retenció de
nutrients.

Tenen capacitat de retenció de
nutrients.
Sòls

argilosos

Quan està humit reté bé l´aigua.
La pérdua de nutrients per llavat
és molt escasa.

Sòls

francs

Sòls amb poca airejació.
S’endureixen dificultant el seu
treball.

Son els que tenen una composició més equil•librada d’argil•les, llims i
arenes, sent els més adequats per al conreu.
Es tracta de sòls que retenen bé l’aigua i els nutrients i per tant tenen
una fertilitat natural alta.
color fosc si disposa d’abundant humus,
rogenc si abunden els òxids de ferro (quan
el sòl està ben airejat) o si està mal airejat
observarem tonalitats grogues, blavoses o
verdoses.

També podem tindre en compte altres
característiques del sòl per a valorar si són
més o menys adequats per al conreu, com
són:
L’estructura: ordenació de les partícules d’arena, llim i argila. És la més idònia
per al conreu l’estructura granular
La porositat: la quantitat d’espais compresos entre les partícules sòlides del sòl.
Estos espais poden ser macroporus (espais entre partícules grans i espais entre
agregats) i microporus (espais que hi ha
dins dels agregats del sòl i entre les partícules de llims i argiles). L’estructura ideal
per al conreu és de 30% de macroporus i
70 % de microporus.
El color: és la característica més evident
a simple vista. Està influenciat pels minerals que el formen, contingut en aigua i
humus. La capa més superficial tindrà un
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L’aigua no penetre fàcilment a
través del sòl, arribant a
entollar-se.

La Temperatura: depén de la intensitat
dels rajos de sol, la nuvolositat i del color
del sòl. Influïx en l’activitat dels microorganismes del sòl i en la capacitat de germinació de les llavors.
pH del sòl: influïx en la disponibilitat
de nutrients en el sòl. El més adequat està
entre 6 i 7,5.
Quan ens plantegem crear un hort municipal en una parcel•la en desús, és interessant veure quin tipus d’arbustos i herbes
adventícies es troben, ja que moltes d’elles
són indicadores edàfiques i ens van a proporcionar informació de les característiques
i propietats del sòl (nivell d’humitat, com-
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pactació, estructura, contingut en nitrogen,
grau d’acidesa…).
-Veure Annex V: Taula

de plantes indicadores

edàfiques.-

En qualsevol cas podem portar a analitzar una mostra del sòl en qüestió a un laboratori especialitzat que ens determinarà
totes les seues característiques i les seues
condicions per al conreu.

6.2. Tasques
rra.

de recuperació de la te-

Com ja hem comentat anteriorment,
la parcel•la que destinem a la creació dels
horts urbans municipals, pot presentar un
sòl no molt adequat per a la pràctica de
l’horticultura, havent de realitzar diferents
accions per a la seua recuperació i regeneració:

Disponibilitat d´aigua.
Finalment una qüestió fonamental per
a l’elecció d’una parcel•la és la seua disponibilitat d’aigua. Quan es tracta de parcel•les
classificades com a urbanes disposarem
d’aigua de la xarxa amb elevada pressió que
ens permetrà instal•lar sistemes de reg per
goteig o per exsudació sense problemes.
En els casos de parcel•les rústiques que
han tingut usos tradicionals d’agricultura
de regadiu, possiblement podrem disposar
d’aigua de reg de la Comunitat de Regants
(que arriba a través de séquies o canalitzada) podent necessitar la creació d’una bassa
o depòsit de reg i una bomba, per a acumular l’aigua que arriba i poder implantar un
reg per goteig amb suficient pressió. Finalment si la parcel•la no disposa d’aigua de
cap tipus, haurem de portar una connexió
d’aigua, que pot ser procedent de la xarxa
d’aigua potable, de la xarxa de reg, o fins i
tot plantejar-nos la possibilitat d’usar aigua
depurada procedent de l’estació depuradora. En tot cas, caldrà estudiar el cas concret
de cada parcel•la i consultar amb l’empresa
encarregada del subministrament d’aigua
en el municipi.
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Valorar la quantitat de terra fèrtil:
hem de tindre, en el nostre sòl, una profunditat mínima de 30 cm de terra fèrtil
(amb matèria orgànica en descomposició) per a poder conrear hortalisses. Si no
és així haurem de recórrer a portar terra
fèrtil de d’algun hort pròxim, preferiblement d’algun on s’estiga desenvolupant
una agricultura respectuosa amb el medi
ambient.

Esbrossar, netejar i llevar pedres:
moltes vegades partim d’una parcel•la
abandonada durant un cert temps, on pot
haver sorgit matolls i herbes espontànies,
per la qual cosa serà necessari una acció
de desbrossat. També caldrà realitzar una
neteja de qualsevol element estrany i eli-
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minació de les pedres més gran que puguen complicar el treball.
Treball en profunditat: abans d’iniciar
els conreus pot ser interessant realitzar un
aireig de la terra en profunditat, sobretot
en els sòls més argilosos i compactats. El
treball que es realitze no ha d’alterar els
perfils de la terra ni alterar bruscament
les seues propietats, no utilitzarem arades
d’orellons que voltegen la terra. Si el sòl
està ben airejat no serà necessari un treball de profunditat, sent suficient un en
superfície.
Una vegada hem aconseguit descompactar el sòl inicial i hem iniciat l’activitat de
l’hort, hem de tindre en compte mesures
preventives per a evitar una nova compactació, com no conrear i realitzar accions de
treball amb la terra humida (tampoc és bo
fer-ho en condicions molt seques, cal buscar el punt d’equilibri de la “saó”), no introduir vehicles pesats en l’hort i no xafar els
bancals una vegada formats, i mantenir
amb una bona cobertura vegetal i un bon
nivell de matèria orgànica.

Equilibrar la tierra: anteriorment hem
comentat que els sòls francs són els més
adequats per a l’agricultura al tindre una
millor estructura, no obstant això podem
trobar-nos un sòl argilós (amb problemes
de compactació i entollat) en aquest cas
serà bo aportar grans quantitats d’arena
o perlita que el van a esponjar i airejar, i
facilitar a més el treball posterior. D’altra
banda, si el sòl és massa arenós (amb poca
capacitat de retenció d’aigua i nutrients)
serà interessant aportar terres argiloses.
També podrem corregir un sòl àcid amb
aportació de calç, i portar el seu pH a valors dins del rang adequat.
Anivellar el terreny: haurem d’aplanar
el terreny, i repartir la terra de la manera
més homogènia possible i reduir al màxim
el pendent.
Aportació de matèria orgànica: ja s’ha
comentat que la matèria orgànica millora
els sòls a molts nivells (tant si són arenosos com si són argilosos) i és fonamental
per al bon funcionament dels conreus,
per això serà molt interessant, abans de
començar a conrear, escampar entre 2 i 4
Kg de compost/m2 i realitzar una acció de
treball en superfície.
Sembrar un adob verd: també pot resultar interessant (si disposem de temps
i el sòl ho demana), realitzar un conreu
d’adob verd previ a l’inici de l’activitat hortícola, aportant al mateix una gran quantitat de nutrients que afavoriran el posterior
desenvolupament dels conreus.
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6.3. disseny de l´espai i
infraestructures dels horts.

Els horts urbans municipals han de dissenyar-se d’una forma global, i disposar els
espais i l’equipament de manera que facen
de l’hort un espai beneficiós per als usuaris,
el municipi i el medi ambient.
El disseny de l’hort s’ha d’intentar convertir en un espai de Natura i de biodiversitat. No hem de plantejar-los únicament com
un conjunt de parcel•les per a l’ús i gaudi
d’uns usuaris determinats, sinó que hem
d’introduir en el seu disseny tots aquells
elements que milloren la qualitat de l’espai
des del punt de vista ambiental i també
des del punt de vista estètic, social i d’oci.
D’altra banda, pot ser que en un principi
no puguem arribar (per pressupost, temps,
mitjans, etc.) a materialitzar totes les idees i
elements que ens agradaria aportar a l’hort,
però hem de recordar que estem parlant
d’espais vius, on l’aportació de la gent és fonamental. Per això el disseny inicial de l’hort
deu permetre la seua evolució amb el temps
i motivar la intervenció dels usuaris implicats, i deixar espais adequats per al seu desenvolupament.

Parcel.les per als usuaris.
Són l’element bàsic dels horts. Tal com
hem dit anteriorment, hem de proporcionar un nombre de parcel•les interessant en
funció de la demanda que prevegem. Les
parcel•les poden tindre unes dimensions
mínimes de 20 m2 (com és el cas dels horts
municipals de Santander) i un màxim de
100 m2 (com és el cas dels horts municipals
de Valladolid), i són les dimensions més habituals entre 40 i 60 m2. Aquestes dimensions permeten per un costat produir prou
hortalisses per a abastir una família mitjana
i per un altre costat ens van a permetre dins
de cada parcel•la crear uns quants bancals
(normalment entre 4 i 6) per a poder realitzar una de les pràctiques fonamentals de
l’agricultura ecològica que és la rotació de
conreus. Podrem jugar amb aquestes mesures en funció de la grandària total dels
horts i el nombre d’usuaris que tindrem, tot
realitzant parcel•les de conreu més o menys
grans. En tot cas, no hem de oblidar que
hem de deixar espai per als llocs comuns on
plantejar equipaments interessants per a la
comunitat.
Parcel.les de formació i per a grups específics.
Sempre serà interessant deixar alguna
parcel•la lliure per a la formació dels usuaris,

Quan ens disposem a planificar l’hort
urbà, se’ns plantegen tot un seguit de condicionants, com són el pressupost que disposem, la grandària de la parcel•la, el nombre d’usuaris que preveiem participaran i
en funció d’això, el nombre de parcel•les de
conreu que disposarem. Tots aquests aspectes els hem de tindre molt presents a l’hora
de planificar l’espai.
A continuació en valorarem alguns:
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on es podran realitzar pràctiques de les diferents tasques de l’hort. Per un altre costat
també és interessant crear alguna parcel•la
per a grups escolars, els quals poden visitar l’hort a manera d’experiència puntual
o d’una forma permanent encarregant-se
del seu conreu a llarg termini -veure apartat
d´activitats de dinamització de l´hort-. També pot
ser interessant crear alguna parcel•la elevada (com els bancals ceràmics en alçària o
taules de conreu) per a usuaris amb problemes d’esquena o amb mobilitat reduïda.
Barrera, accessos i espais de distribució.
Els horts municipals solen tancar-se, i
protegir-se de possibles accions vandàliques i regular l’accés amb un horari i unes
persones encarregades (que poden ser els
mateixos usuaris organitzats) de controlar
l’accés. Els accessos a l’hort han de disposar
almenys d’una entrada àmplia per a vehicles grans, ja que es van a realitzar aportacions de terra, adob etc. que requereixen
un accés adequat per a aquests vehicles.
Per un altre costat s’ha d’habilitar una porta
per a les persones, i tenir en compte criteris d’adaptabilitat a persones discapacita-

des. En l’entrada principal és interessant
col•locar un panell informatiu de l’hort, i indicar les seues funcions, horaris i contacte de
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l’Ajuntament.
Dins de l’espai dels horts haurem de
definir una xarxa de camins i corredors de
distribució, que ens permetran accedir als
diferents espais comuns i a les parcel•les individuals sense haver de trepitjar cap espai
de conreu.
Tanca.
La creació d’una tanca és una tècnica
fonamental de l’agricultura ecològica, que
aporta multitud d’efectes beneficiosos a
l’hort (ja hem descrit les consideracions a
tindre en compte en la seua creació). S’ha de
col•locar en el perímetre de l’espai, protegint
als conreus dels vents dominants (no ha de
cobrir tot el perímetre). La tanca pot ser una
de les primeres tasques que es poden realitzar entre tots els usuaris, ajudant a socialitzar al grup.
Eines.
És interessant proporcionar als usuaris
un lloc on poder guardar les eines o ferramentes i materials característics de l’hortolà.
Per a això podem optar per 2 opcions, una
d’elles serà disposar, a peu de parcel•la individual, baguls d’acer ancorats al terra, que
serviran perquè cada usuari guarde els seus
estris propis i l’altra és disposar d’un magatzem col•lectiu per a tots els materials, on
cada usuari tinga la seua taquilla o departament i també es disposen els materials comuns a tots. L’Ajuntament pot encarregar-se
d’aportar les ferramentes fonamentals, com
són: carretó, aixades, rastells, pales, forques,
arruixadores, llegó, forca de doble mànec,
conreadors manuals, tisores de podar…
Zona d´arreplegada selectiva.
L’Ajuntament ha de disposar contenidors d’arreplega selectiva, i ha de ser una
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norma fonamental per als usuaris fer-ne un
ús adequat. En un espai on volem introduir
sostenibilitat, la gestió adequada dels residus és fonamental.
Zona de compostatge.
Un dels objectius dels usuaris dels horts,
ha de ser fer el seu compost . Potser perquè
és una qüestió un poc complexa no ha de
ser un dels objectius a l’inici de projecte,
però si és interessant afrontar-ho una vegada els usuaris van agafant experiència. Per
a això és important delimitar un espai per a
esta funció, i és posteriorment els mateixos
usuaris els que creen les estructures dels
compostadors (hi ha molts models, que es
poden construir fins i tot reciclant materials)
per a fer compost a partir del rebuig orgànic
dels seus horts mateix.
Planter.
És interessant que els usuaris hi puguen
disposar d’un espai protegit on desenvolupar els plançons de certes espècies, en
les primeres etapes de desenvolupament,
d’una forma més estable i controlada. Podem construir un hivernacle per a ubicar el
planter o si no és possible, destinar un espai
protegit del vent i del fred on col•locarem
els alvèols amb els plançons en desenvolupament. El sistema de reg més adequat al

planter és de de microaspersió, encara que
també es pot regar amb arruixadora.
Oficina de gestió i/o zona social.
Pot ser de molta utilitat disposar d’estos
espais. Per un costat un despatx on el gestor
o gestors de l’hort puguen treballar i d’altra
banda, un punt de trobada que afavorisca
les relacions socials entre usuaris, per a reunions, assemblees, esmorzars… També és
interessant que en aquest espai social puguem comptar amb lavabos i o vestidors per
als usuaris.
Instal.lacions per a l´augment de la biodiversitat.
A més de la tanca, ja comentada, que és
fonamental per a donar refugi i aliment a la
fauna auxiliar que ens va a ajudar a fer més
equilibrat l’agrosistema, podem incorporar
altres elements molt interessants, que a més
d’atraure biodiversitat beneficiosa per als

horts, són elements amb un valor educatiu
i també estètic. Un d’ells pot ser la creació
d’un estany d’aigua que podem decorar i
fins i tot interpretar (amb algun cartell que
recree l’ecosistema lligat a les basses) on introduir (o atraure) amfibis com a granotes
i gripaus, molt beneficiosos en el control
manual
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Jocs Infantils, on els més menuts
puguen jugar mentre els seus pares o iaios
atenen l’hort.

d’algunes plagues. També podem construir
menjadors o caixes nius per a ocells insectívors que també col•laboraran en el control
d’algunes plagues d’insectes.

Espais de joc i esport. Per exemple, les pistes de petanca poden ser un
complement d’oci interessant ja que és un
esport habitualment practicat per persones majors que són els usuaris més habituals dels horts.

Senyalització i cartells didàctics.

Umbracles i taules de pícnic són
interessants, sobretot a l’estiu, època de
molta activitat en l’hort i també de molta
calor, serveixen com a llocs de descans i
reunió a l’ombra.

Hem d’assenyalar i identificar els diferents espais i equipaments dels horts (nombres de parcel•la, parcel•la de compostatge,
planter…). També és interessant incloure algun panell didàctic sobre bones pràctiques
en l’hort, beneficis que aporta o consells per
a la sostenibilitat i el respecte a la Naturalesa. Açò servirà per a transmetre uns valors
que és important que estiguen a la vista dels
usuaris de l’hort

Instal.lacions d´energies 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 exemplars per a la societat.
Tots estos equipaments deuen coexistir
en l’espai que constitueixen els horts municipals, d’una forma ordenada, pràctica i estètica, per això és important desenvolupar
un projecte que reunisca totes les qüestions

Instal.lacions d´oci.
Els horts municipals tenen un component social molt important, és a dir no deuen
ser un espai on cada usuari estiga immers en
la seua parcel•la i no es relacione amb els altres, sinó que es deu fomentar i propiciar la
trobada i les activitats d’oci en el mateix (a
més de les pròpies de l’horticultura). Alguns
equipaments interessants en aquest sentit
són:
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a tindre en compte i que incloga un pla on es
distribuesquen de la manera més adequada,
i s’ha d’evitar col•locar els equipaments més
elevats amb la creació d’ombres sobre les
parcel•les de conreu.

ESPAI NATURAL DE CASA TÀPENA.
4 paisatges, mil camins i una idea.
L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació Provincial d’Alacant ha creat en l’espai natural de
Casa Tàpena (Onil) un espai idoni per a descobrir les principals característiques naturals de la
província d’Alacant.
L’espai, s’ha creat basant-se en criteris de sostenibilitat i està dividit en 4 zones que representen els paisatges alacantins més emblemàtics. Cada una d’elles, pot ser recorreguda
a través d’una xarxa de sendes que permeten el seu ús i gaudi.
Un d’aquests espais està dedicat a
l’agricultura. En ell, el visitant pot observar
una mostra dels sistemes i tècniques utilitzats en els distints tipus de conreu que
podem trobar en la província, diferenciant
entre fruiters, conreus extensius, horta i una
zona de conreu ecològic. La zona agrícola
disposa de panells interpretatius que aporten una visió completa de l’agricultura en la província d’Alacant.
Les instal•lacions agrícoles es completen amb un magatzem, que compleix funcions de
sala d’exposició, un viver, una parcel•la d’elaboració de compost i uns sistemes d’aprofitament
d’energies renovables (solar i eòlica).
Casa Tàpena és a més un espai dedicat a l’educació ambiental, on monitors especialitzats
realitzen visites guiades per als centres escolars de tota la província.
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ESQUEMA PER A LA DISTRIBUCIÓ DELS EQUIPAME
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ENTS D´UN HORT MUNICIPAL SOSTENIBLE
A. Magatzem de
ferramentes i casa de
reunions.

M. Zona d’atracció de
biodiversitat: fruiters,
parterres florals…

B. Zones d’aromàtiques.
C. Zona recreativa: pista
de petanca o botxes, jocs
infantils…
D. Tanca perimetral.
E. Parcel•les per als
usuaris.
F. Zona de
compostatge.
G. Planter hivernacle.

N. Menjadors i caixes niu.
Ñ. Panell presentación
de l’hort: horari, contacte,
normes…
O. Panell interpretatiu
sobre la biodiversitat
associada a l’hort.
P. Panell interpretatiu
sobre fauna associada
a l’estany i plantes
aromàtiques.
Q. Taules per a conreu
adaptades per a usuaris amb
mobilitat reduïda.

H. Estany.
I. Assecador de llavors
i fruits.
J. Entrada principal.
K. Entrada secundària.
L. Pèrgola i zona de
descans.
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6.4. Sistemes de bancals
parcel.les de conreu.

en

les

En els horts urbans municipals és important l’ordenació de l’espai de conreu de
cada usuari, creant bancals adequats a les
parcel•les xicotetes i per a l’agricultura ecològica.

Sistema de bancals profunds (també anomenats
elevats).
Es tracta d’un sistema que delimita
l’espai de conreu i evita que es trepitge, amb
la intenció que la terra romanga el més tova
possible, evitant la seua compactació i afavorint el treball dels microorganismes que
aportaran fertilitat al sòl.

En els cursos de formació previs a l’inici
de l’activitat en els horts es poden proposar
diferents tècniques per a aprofitar l’espai
que disposa cada usuari, de la manera més
productiva possible, tenint en compte les
rotacions i altres criteris de l’agricultura ecològica.
La forma tradicional de conreu 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 xicotetes dimensions de les nostres parcel•les, sent més
complicat la realització de rotacions i associacions. En els horts municipals se solen
aplicar bàsicament dos sistemes de bancals,
i s’hi obté molt bons resultats:

Els bancals tenen unes dimensions
d’1,20 m d’ample (no és adequat més ample perquè no 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 corredors (amb una amplària de 50
cm, suficient per al pas amb carretó), i s’hi
diposita la terra en els bancals, amb la qual
cosa, elevem la superfície de treball entre 30
i 50 cm. Aquesta elevació, ens va a proporcionar 2 beneficis; per un costat augmenta
la profunditat del sòl fèrtil i ben airejat que
afavorirà el desenvolupament de les arrels
i els microorganismes del sòl i per un altre
costat ens va facilitar la postura de treball,
ja que a l’elevar un poc el terreny resulta
més còmode, tot evitant forçar l’esquena. Al
contrari aquest sistema té un desavantatge
que és que a l’elevar el terreny augmentem
l’evaporació d’aigua, la qual cosa en les zones més àrides pot resultar un problema.
El bancal elevat permet la col•locació del
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reg per goteig i l’encoixinat, la qual cosa reduirà molt les pèrdues d’humitat.
Hi ha una variant dels bancals elevats
que resulta molt interessant encara que un
poc més costosa inicialment. Es tracta dels
bancals ceràmics o enrajolats, en aquest cas
utilitzem, com a parets laterals de la terra elevada, rajoles o rasillons ceràmics. Estos bancals tenen l’avantatge respecte als bancals
elevats normals, que reduïxen l’evaporació
de l’aigua i eviten possibles afonaments laterals de terra.

quint (una vegada completat el cicle de rotació dels altres 4 bancals) es podrien alternar les posicions dels conreus i començar un
nou cicle.

En el sistema de bancals elevats es poden aplicar una gran varietat de taules de
rotació, encara que una de les més habituals i més senzilles d’aplicar és en funció de
l’exigència de nutrients dels conreus.
Aquest sistema té en compte les famílies i també les parts aprofitables, realitzant
rotacions en 4 bancals. Normalment aquest
sistema utilitza un 5é bancal per a conreus
plurianuals que no entra en rotació amb els
anteriors i fins i tot un 6é bancal que podem
dedicar a conreus voraços (com ara la creïlla)
i/o adob verd. Aquests dos últims bancals
es rotarien entre si cada 2 anys i a partir del
manual
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BANCAL ELEVAT PAS A PAS.
1. Treball en superficie de la parcel.la.

4. Rastellat i anivellació del bancal.

2. Marcat de les dimensions dels bancals (normalment es fan entre 4 o 6
bancals per parcel•la, tot atenent a la
grandària de la parcel•la i al criteri de
rotació que es pose en pràctica). És important que els bancals tinguen una
orientació Nord-Sud, ja que d’aquesta
manera quan plantem plantes en canya no tindrem problemes de falta de
sol en ambdós costats).

5. Escampem compost en superfície
(entre 0,50 i 2 cm d’altura, depén de
les exigències de les plantes que conrearem).
6. Instal•lació del sistema de reg per
goteig.
7. Sembrar o plantar.
8. Encoixinat amb palla (en el cas de
sembra directa no es fa fins que isquen les plantes).

3. Creació dels corredors, tot dipositant la terra en els bancals.

ROTACIÓ PER EXIGÈNCIA DE NUTRIENTS
Parcel•la Un
FRUITS

Parcel•la Dos
FULLES

Parcel•la Tres
ARRELS

Parcel•la Quatre
ESPÈCIES

Solanàcies
Tomaques
Pebreres
Albergínies
Cucurbitàcies
Carabassetes
Cogombres
Melons

Compostes
Encisams
Escaroles
Rúcula
Quenopodiàcies
Bledes
Remolatxa
Espinacs

Umbel•líferes
Carlotes
Api
Naps
Ravenets
Liliàcies
Alls
Porros
Cebes

Lleguminoses
Bajoques
Pèsols
Faves
Crucíferes
Cols
Raves

Parcel•la Cinc
PLURIANUALS

Parcel•la Sis
VORAÇOS

1º
Creïlles
2º
Bròcoli
Floricol
o
Abonament Verd

Carxofes
Maduixes
Espàrrecs
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Métode “Gaspar

caballero de segovia”.

Disseny

parades en crestall.

Aquest mètode desenvolupat en la finca
“Sa Faixeta” del municipi de Costitx fa ja més
de 30 anys, pel mallorquí Gaspar Caballero
de Segovia Sánchez, planteja un disseny
d’hort anomenat “Parades en Crestall” (Parada= rectangle de terra; Crestall= cobertura
de Compost sobre la terra.).

En les “Parades en crestall” és molt important no trepitjar mai l’espai de terra, i mantenir un manto de compost en la superfície,
la qual cosa esdevé una menor evaporació
d’aigua per tant una important reducció del
reg i també menys treball de preparació i
manteniment. Té unes mesures molt concretes tant en el muntatge de les “parades” com
en la sembra de plantes i llavors. El mètode

“PARADES EN CRESTALL” PAS A PAS.
1. Traure l’ escaire en la superfície de la
zona destinada a les ”parades”.
2. Marcat de les dimensions de les “parades” , se’n realitzen 4 aplicant les rotacions
que marca el mètode. Les “parades”, que
poden tindre una longitud entre 3 i 6 m
d’ample tenen unes mesures de 60+30+60
(1,5 m en total). En les franges de 60 cm és
on s’hi conreen les hortalisses i en la central de 30 cm es col•loquen els revoltons, la
primera i l’última a 30 cm del camí i la resta
cada 60 cm (ens serveixen com a punt de suport i trampa ecològica per a bavoses, caragolins, grill cebaci, etc.) i entre elles plantes
aromàtiques, que incrementaran el nivell de
biodiversitat i protegir als conreus.

5. Instal•lació de sistema de reg (el
mètode de Gaspar Caballero proposa l’ús de
mànegues exsudants).
6. Sembrar o plantar segons les mesures que marca el mètode.

30 cm.

40 cm.

60 cm.
3 m.
40 cm.

60 cm.

3. Rastellat i anivellació de les “parades”
(eliminació de les pedres més grans).
4. Escampar el compost en superfície,
amb una alçària de 2 o 3 cm (sense mesclarlo amb la terra).
manual
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Planificación y diseño de los huertos urbanos.

permet un gran aprofitament de l’espai obtenint una alta productivitat d’una forma
molt senzilla. També es caracteritza per emprar un sistema de reg de mànega exsudant,
per regar més uniforme i amb menys aigua
comparat amb altres sistemes de reg, per no

utilitzar encoixinat de palla ja que la capa
de compost en superfície actua com encoixinat (mai emprar fem sense compostar)
i per realitzar un conreu molt dens que evita
l’aparició d’herbes adventícies.

El sistema de “Parades en Crestall” marca un sistema de rotacions per families a 4 anys o
cicles de conreu, segons el següent esquema:

Solanàcies

Umbel•líferes

Tomaques
Pebreres
Albergínies

Carlotes
Apis
Api- nap

Lleguminoses
Bajoques
Pèsols
Faves

Crucíferes
Cols
Raves
Naps
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Liliàcies

Cebes
Porros
Alls

Quenopodiàcies
Bledes
Remolatxa
Espinacs

Cucurbitàcies
Carabassetes
Cogombres
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Compostes
Encisams
Escaroles

Planificació i disseny dels horts municipals sostenibles.

Bancals en jardineres.
Finalment cal destacar la possibilitat de
crear bancals de 60-70 cm d’alçària (l’altura
d’una taula) construïts en jardineres ceràmiques, de rajoles, blocs o fusta.

Encara que aquesta opció és molta més
costosa que les anteriors, pot ser interessant habilitar algun bancal d’aquesta mena
dins de l’hort municipal, per donar l’opció
de participar a les persones amb problemes
d’esquena i amb mobilitat reduïda, o fins i
tot habilitar taules de conreu adaptades a
persones amb cadira de rodes.
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7

Usuaris i adaptacions a
grups específics.

Els horts urbans municipals poden anar
dirigits a qualsevol sector de la població.
Normalment quan s’estableixen les bases
que regulen el seu funcionament es determina l’edat dels destinataris, i s’hi solen establir normalment a partir dels 18 anys, no
obstant això en alguns casos es limita la seua
participació a població major, tot establint
edats mínimes de 55 o 60 anys (aquest és
el cas dels horts municipals de Valladolid o
Barcelona).
L’experiència de molts horts municipals
ens indica que els usuaris majoritaris solen
ser persones majors jubilades, que disposen
de temps lliure per a dedicar-se’l a l’hort i a
més major vinculació amb la terra. No obstant això cada vegada són més les persones
joves interessades a tindre un apropament
a l’agricultura, i esdevé per a ells una bona
oportunitat d’iniciar-se en aquesta pràcti-

ca. A més, cal valorar el fet que tindre una
població d’usuaris variada quant a edats
pot enriquir molt l’experiència, i propiciar
l’intercanvi intergeneracional i no encasellant aquest recurs com un espai només per
al gaudi de la tercera edat.
També pot ser interessant dotar a l’espai
de parcel•les dedicades als centres escolars, i poden aquests fer-ne ús d’una forma
continuada i ocupar-se de determinades
parcel•les a llarg termini o per a realitzar
pràctiques concretes com tallers o cursets.
De totes maneres, cada vegada són més els
centres escolars que disposen del seu mateix hort escolar, amb la qual cosa en estos
casos no cadria reservar-los un espai.
Es pot buscar també la participació de
les associacions del municipi (discapacitats,
culturals, ecologistes, juvenils…) a les quals
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se’ls pot oferir la possibilitat de fer-ne ús
d’alguna parcel•la o participar en alguna de
les dinàmiques o experiències d’educació
ambiental que es plantegen en els horts
municipals.
Una altra possibilitat és dotar l’hort
d’alguna parcel•la en jardineres o taules de
conreu, adaptada a persones amb mobilitat
reduïda. Açò s’ha posat en pràctica en diferents horts municipals com el del parc Altamira de Santander.
Una altra iniciativa que s’està desenvolupant, sobretot a Alemanya, és utilitzar
els horts com a recursos per a la integració
cultural, per promoure la participació de població immigrada i intentar que als horts es
produesca un enriquiment mutu sobre les
pràctiques tradicionals de les diferents nacionalitats.
Si volem orientar l’hort a un determinat sector de població o volem donar més
possibilitats de participació a determinats
col•lectius, podem establir un barem en
el sorteig de parcel•les, i podem prioritzar
l’accés a persones aturades, jubilades, etc.
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8

Dinamització dels
horts municipals
sostenibles.

El valor d’un projecte d’hort municipal, a
més del seu component ambiental, rau en la
seua importància com a eina educativa i per
a la cohesió social.

de l’aigua, la recuperació de pràctiques i
varietats tradicionals, la gestió de residus,
les energies renovables, la salut ambiental i
l’alimentació o el consum responsable.

D’esta manera, la pràctica d’una gestió
comunitària, en la que el manteniment de
l’hort queda en mans d’un col•lectiu de distinta procedència, de generacions o cultures
diverses, però amb un interés comú, incrementa el valor social del projecte al reforçar
aspectes com el compromís, la participació,
el respecte i la solidaritat.

Per tant, l’evolució natural de qualsevol
projecte d’hort ha d’entendre’s com la seua
conversió en un espai d’alta biodiversitat en
el terme municipal, un exemple d’una acció
positiva i respectuosa amb el medi ambient
que, donat el seu caràcter obert a la població, puga servir com a mitjà per a aconseguir
la sensibilització cap a una forma de vida
més sostenible.

D’altra banda, l’hort al tractar-se d’un
mitjà viu i vivencial posseeix un valor educatiu com a recurs per a l’Educació Ambiental,
a través del qual comprendre les interrelacions dels éssers humans entre si i amb la natura, i sensibilitzar la ciutadania en qüestions
com ara la conservació del nostre entorn i
dels recursos que ens ofereix, l’ús racional

Per a aprofitar al màxim les opcions que
oferix un hort urbà i implicar a la ciutadania
en aquest tipus de projectes, és necessari
la seua dinamització a través d’un programa d’activitats complementari als mateixos
treballs de l’hort i diversificat, amb activitats
que comprenguen diferents metodologies
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i destinataris. A continuació, es proposen
dues vies de dinamització.
Dinamització Interna.
Engloba actividades dirigidas hacia los
destinatarios primarios, los propios hortelanos que van a trabajar en su parcela o en la
comunitaria de una forma más continúa.
Actividades relacionadas con la formación y cuyo objetivo es la cohesión entre el
grupo de usuarios para fomentar su fidelidad y compromiso con el proyecto, y conseguir así una mayor capacidad de autogestión.
Dinamización Externa.
Engloba actividades hacia los destinatarios secundarios, los visitantes esporádicos
que no están tan implicados como los hortelanos, como por ejemplo: público familiar
durante los fines de semana, escolares, colectivos con algún tipo de discapacidad, asociaciones de vecinos,…etc.

motiu, resulta interessant el desenvolupament d’uns coneixements bàsics per a assegurar l’èxit del projecte, que servisquen també per a marcar un camí més o menys comú
per a totes les parcel•les cap a una agricultura respectuosa amb el medi ambient.
Aquest curs d’iniciació ha de comprendre temes com ara el funcionament del sòl
i la seua preparació i tractament amb diferents tipus d’adobs, els conreus més adequats segons rotacions i associacions, així
com els mètodes i èpoques de sembra, reconeixement i tractament de les principals
plagues i malalties dels conreus o aplicació
d’alguns dels criteris d’agricultura ecològica.
Seminaris-Taller.
També, segons la demanda dels mateixos hortolans i en funció de les carències

Actividades prácticas y atractivas al resto de los ciudadanos del municipio, para
que también ellos puedan disfrutar de este
espacio colectivo e implicarse y hacer suya
esta iniciativa.

8.1. Dinamització Interna
a) Activitats De Formació

Curs d´Iniciació a l´Agricultura Sostenible.
Els usuaris de l’hort no tenen per què
tindre formació o experiència en el camp de
l’agricultura, ja que s’hi tracta de conreus en
hort urbà amb un espai més reduït i on es fomenta una agricultura ecològica. Per aquest
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o aspectes que desitgen millorar, una vegada posat en marxa l’hort es pot reforçar la
formació amb tot un seguit de seminaristaller a mida dels usuaris, sent principalment
pràctics i dissenyats per a resoldre els problemes que hagen sorgit en l’hort.
b) Activitats De Trobada i Oci

Assemblees d´Hortolans
La instauració de reunions periòdiques,
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l’enllaç amb l’Ajuntament, també s’ha
de valorar l’opinió i la col•laboració dels
hortolans, ja que a més de considerar la
programació de tasques que han fixat en
l’hort a l’hora de proposar activitats, també poden participar assumint el paper
d’educadors des de la seua experiència en
el treball de l’hort.

ben mensuals o trimestrals, entre els mateixos hortolans, és un factor indispensable
per a convertir l’hort urbà en un projecte comunitari autogestionat.
L’objectiu d’aquestes reunions, a més de
constituir una sola veu enfront de l’enllaç
amb l’Ajuntament, és que siguen els ma-

Intercanvi d’experiències sobre quins
conreus funcionen millor o quins tractaments són més eficaços contra segons
que malalties.
Proposta de millora i canvis tant en les
instal•lacions, pel que fa als conreus o a
la gestió.
Banc de Llavors i Jornades d´Intercanvi de Llateixos hortolans els que després d’una autoavaluació determinen el camí que prendran en l’evolució de l’hort, tractant temes
com ara:
Repàs d’incidències (danys en conreus,
problemes en les instal•lacions,…etc)
Programació de tasques a dur a terme
en les parcel•les privades segons l’època
(treball, sembra, tractaments, regs,…) i
elaboració d’un calendari, en el que també s’arreplegaren les tasques comunitàries de manteniment de l’hort. A més
en el cas que l’hort comptara amb una
parcel•la dedicada a la formació o les activitats externes, els hortolans també haurien de repartir-se les tasques que necessitara la parcel•la.
Programació de les activitats que
s’emmarcarien dins de la dinamització
externa. Encara que aquestes activitats
estarien fonamentalment marcades per

vors

LLa dependència de les marques comercials per a l’obtenció de llavors, així com la
desaparició de les llavors de les varietats
locals, constitueixen un problema per a
l’agricultor
Així que per als horts urbans, i d’acord
amb l’objectiu de recuperació de la tradició
agrícola del municipi, una opció pot ser la
creació del seu mateix banc de llavors, i és
aquesta una activitat complementària a la
formació rebuda sobre conservació de llavors.
En les instal•lacions de l’hort podria habilitar-se, una zona protegida del sol però
airejada, per a la protecció de llavors i on
aquells fruits que ho necessiten, com ara
les faves, es puguen penjar. Igualment, es
requerirà d’una zona on es puguen guardar
on l’exposició del sol i la humitat siguen mínimes.
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L’elaboració de la pròpia col•lecció de
llavors de l’hort permetrà als hortolans intercanviar entre ells les llavors de varietats que
s’ha vist que han respost millor a les condicions de la parcel•la. No obstant això, una
altra opció pot ser l’organització de jornades
o mercats ambulants de intercanvi oberts a
l’exterior, en els que l’intercanvi de llavors es
produesca amb gent del municipi que posseïx els seus mateixos horts, en el cas de municipis amb cultura agrícola.
Convocatòria de Premis de Pràctiques Agrícoles
Una forma de fomentar i retribuir el treball compromés amb l’agricultura ecològica, és la celebració de concursos en què es
premie aquells hortolans que seguixen més
fidelment els criteris ecològics: abonat orgànic, prevenció abans que tractament contra
les plagues, instal•lació de tanques, rotació
i associació de conreus,…etc. Encara que
també es poden fer concursos més distesos
amb el resultat de les collites, com per exemple: Premi a la Carabassa més Pesada o Premi
a la Tomaca més Saborosa.
Una altra opció és l’organització de tastos, en les que es compare el sabor, aspecte
i textura dels productes comuns cultivats
en cada parcel•la. Una altra versió d’aquest
tipus d’activitat, pot ser el tast, però dels
productes ja elaborats dins d’una jornada
gastronòmica, en la que s’inclourien des de
confitures, confitats fins a plats de la zona on
s’utilitzen els productes de l’hort, i recuperar
alhora la tradició gastronòmica de la zona i
afavorir una alimentació sana.

Visites d´Intercambio entre Horts Municipals
La Xarxa Provincial d’Horts municipals
Sostenibles és una oportunitat per a la comunicació entre els projectes existents
en tota la província, comunicació que pot
convertir-se en la programació de visites als
horts d’altres municipis, per a compartir a
peu de camp:
Tècniques emprades per a la sembra i
plantació, combatre les plagues o treballar el sòl.
Experiències referides a la gestió de
l’hort dutes a terme pel grup d’hortolans.
Activitats realitzades amb la població.
A més també constitueixen una ocasió
idònia per a l’intercanvi de llavors i plançons
entre diferents horts, augmentant el rang de
varietats cultivades i, per tant, la biodiversitat de cada hort.
Per a finalitzar la visita esta pot concloure
amb la preparació d’un esmorzar entre els
usuaris dels horts, ja siga amb els productes
de l’hort visitat o dels visitants, a manera de
tast del que cull.

En tot cas, els premis poden ser merament simbòlics amb un diploma acreditatiu
o títol honorífic, o bé retribucions en forma
de material o econòmiques, segons les possibilitats de cada hort.
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El blog de l´Hort
A hores d’ara, si formem part de la societat de la informació, no podem estar
d’esquena a les anomenades TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i del
que poden oferir, també, al treball en el
camp.
Un exemple és la creació d’un bloc, un
lloc web periòdicament actualitzat que recopila cronològicament textos o articles
d’un o més autors. Aquesta és una eina que a
través de les seues diferents aplicacions facilita la relació entre els usuaris de l’hort, sent
un mecanisme de connexió entre aquells
que per motius d’horaris no coincideixen
durant les tasques de l’hort. Algunes de les
seues funcions es resumeixen en:
Informar sobre les novetats referents
a l’hort (assemblees i esdeveniments
pròxims) per mitjà de les entrades que
realitzen els usuaris.
Oferir un espai en què recopilar tota la
informació de les activitats que es realitzen en l’hort a través d’arxius de fotos (dels
conreus i collites) o documents (reglament a complir, programació de tasques i
esdeveniments, actes d’assemblees).
Ser un espai obert on tot el món siga
lliure de deixar els seus comentaris.
Obtindre informació específica i necessària per al desenvolupament de les
tasques en l’hort, a través d’enllaços amb
altres blogs sobre horts urbans o escolars
o bé amb pàgines web que puguen resultar interessants perquè tracten sobre agricultura ecològica o ofereixen un servei de
predicció meteorològica, per exemple.

Respecte a l’administració del blog,
aquest pot nàixer com una proposta des dels
responsables municipals una vegada que els
usuaris estiguen assentats com a grup, amb
l’objectiu que en un futur siga el mateix grup
el que administrara el blog creant els seus
mateixos continguts. Aquesta activitat pot
ser un indicador de la maduresa del projecte, per que fa a la seua autogestió i independència de la tutela municipal.
Altres Usos Compatibles
En el cas que es dispose d’una extensió
considerable de terreny, es pot estudiar la
possibilitat de combinar l’hort amb altres
usos també lúdics, sempre que es duguen a
terme a l’aire lliure, resulten atractius per a
l’usuari tipus de l’hort i, per descomptat, la
seua activitat no supose un perjudici per a
l’hort.
D’esta manera la previsió de disposar
d’un espai recreatiu amb taules i cadires,
jocs infantils o fins i tot pistes de petanca
o semblants, pot servir per a socialitzar en
major grau l’hort i donar-li cabuda també als
fills, néts o amics dels hortolans.

8.2. Dinamització Externa.
Davant de l’evident heterogeneïtat dels
destinataris secundaris, als que van dirigides
aquestes activitats, resulta més pràctic agrupar els participants en diferents categories,
segons les seues característiques o els seus
interessos comuns, i d’aquesta manera adequar millor les tasques de dinamització.
Encara que, en un principi, aquest tipus
de dinamització estiga orientada a destinataris que participen de forma externa, no
s’ha de deixar de costat els hortolans en
esta part del projecte, sinó promoure la seua
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col•laboració a través de les seues experiències i coneixements.
Centres Docents
Dins d’aquest grup quedarien englobats tots els participants que pertanguen a
col•lectius on s’impartisca tant una formació
reglada, com és el cas dels diferents centres
escolars d’educació infantil, primària i secundària, com no reglada, en els que entrarien
tallers ocupacionals, centres de menors, associacions de discapacitats, etc.

dre els criteris pedagògics enfront dels purament agrícoles, ja que el gran nombre de
recursos didàctics que suggerix l’hort han
de ser utilitzats per a abordar una sèrie de
continguts encaminats a desenvolupar les
capacitats dels alumnes, per a aconseguir
els següents objectius:
Col•laborar en la planificació i realització d’activitats grupals tot acceptant les
normes i regles democràtiques establides.
Utilitzar els coneixements assolits per
a plantejar-se problemes en la seua experiència diària i resoldre’ls de forma autònoma i creativa.

Una oportunitat que es dóna amb aquest
tipus de col•lectius és la popularització dels
anomenats horts escolars. En els centres
que compten amb un hort en les seues
instal•lacions, poden utilitzar les visites a
l’hort municipal amb aula en què aprendran
coneixements i tècniques a aplicar en el seu
mateix hort. Mentre que per a aquells centres sense hort, les visites poden significar
una experiència motivadora per a la posada
en marxa d’un hort en el seu col•legi.

Contribuir al seu desenvolupament corporal practicant l’exercici físic i els hàbits
elementals d’higiene i alimentació.
Identificar-se com a membres de grups
socials a què pertanyen.
Analitzar les principals característiques
del Medi Ambient en l’àmbit de la seua
localitat, valorar-lo com un element determinant de la qualitat de vida i contribuir
a la defensa, la seua conservació i millora.

A l’hora de dissenyar el programa
d’activitats hem de tindre en compte que,
per a aquest grup destinatari, han de preval-

Per a aconseguir aquests objectius es
proposen les metodologies següents:
Visites organitzades
Les visites no han de ser plantejades com
una acció puntual sinó que han d’entendre’s
com una fase més del treball complet que
implicaria una fase prèvia i una altra posterior, ambdós a realitzar en l’aula. Per a això
és recomanable l’elaboració d’un material
didàctic o dossier del professor, adaptat als
diferents nivells, on aparega la informació
arreplegada sobre els horts, per a ser uti-
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litzada pel docent i complementada amb
diferents activitats a realitzar pels alumnes
a l’aula. D’aquesta manera, l’aprenentatge
assolit a través de l’experiència en l’hort té
una dimensió més completa.
Insistint novament en la intenció d’evitar
que esta activitat quede com un fet aïllat,
es recomana que la visita s’estructure en
tres etapes diferents per a poder apreciar
les diferents fases del treball en el camp, de
manera que la primera vegada que es visite
es tracten les qüestions relacionades amb la
preparació del sòl i la plantació, la segona
aborde els aspectes necessaris per a realitzar
un seguiment, i finalment, en la tercera visita
es treballe tot allò que s’ha relacionat amb la
recol•lecció.
Durant la visita es realitzarà un itinerari guiat que discórrega per les diferents
parcel•les i instal•lacions, per mitjà del qual
s’obtindrà una visió general del funcionament i de l’estat actual de les tasques que
s’estan duent a terme en l’hort i que permetrà abordar posteriorment altres temes més
específics. A més, durant la visita els alumnes tindran l’oportunitat de formar part de la
realitat que estan presenciant duent a terme
tasques pròpies del camp com la sembra,
treball, abonat, reg i tantes altres, i que realitzaran en les parcel•les destinades a la formació o bé en les zones de conreu, sempre
que així es crega oportú per la comunitat
d’usuaris, exercint funcions de competència
comuna, com l’adequació de camins, manteniment de la tanca, cartelleria, etc.

podem complementar les tasques que es
realitzen en l’hort durant les visites amb altres activitats a realitzar en l’espai de formació o en la mateixa aula del centre, en el cas
que l’hort municipal no dispose d’un espai
escaient.
Tots els tallers han de ser adaptats, quant
a metodologia i temporització, als distints
grups destinataris en funció del seu nivell i
les seues característiques.
L’elecció dels tallers i la distribució en el
temps pot atendre a dos criteris diferents segons el plantejament de cada equip docent:
poden partir dels continguts que es vulguen
treballar, per la qual cosa cal tindre en compte quines tasques es duen a terme en aquell
període en l’hort, o poden partir de les tasques que s’hi suggereixen en cada període.
La primera opció permet seqüenciar millor
els continguts i abordar-los en paral•lel a
la resta d’activitats que realitze el centre,
mentre que la segona implica una més autonomia en la selecció i temporalització de

Activitats i Tallers
L’hort proporciona materials per a realitzar moltes altres activitats educatives
sense necessitat estar contínuament amb
l’arruixadora i l’aixada en la mà, així doncs
manual
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continguts.
A continuació n’esmentem alguns dels
tallers i activitats que es poden realitzar,
estructurats en les tres fases de treball d’un
hort.
Fase I: Preparació del sòl i plantació.
Creació d´un planter.
Després de donar les explicacions pertinents sobre la reproducció de les plantes els
més menuts elaboraran els suports que utilitzaran per a fer germinar les llavors a partir
d’objectes quotidians en desús com a recipients de iogurt, oueres, safates de plàstic,
brics, etc., que prèviament hauran condicionat i decorat amb diferents arts plàstiques.
En aquest taller es pot donar continuïtat
a partir de l’elaboració de fitxes que permeten estudiar per comparació els diferents tipus de germinació i naixement de diferents
espècies quant a velocitat, vitalitat o requeriments d’aigua, llum i substrat, així com les
diferències existents en l’aspecte extern i
grandària de cada llavor.

entendre que hi ha plantes amb mecanismes de reproducció molt eficaç i adaptats
al seu medi de vida i que “han preferit” no
comptar amb les llavors per a la seua multiplicació.
Anàlisi de sòls. Observació i experimentació.
D’una manera molt senzilla i basada en
l’observació directa, s’elabora un model de
fitxa que dirigisca l’atenció dels alumnes
cap a diverses característiques del sòl amb
preguntes senzilles com: es veuen tolles?,
s’apega la terra a l’aixada?, es pot modelar?,
creixen plantes en ell?, veus algun animal?,
etc. Amb la intenció que ens fem conscients
de què no tots els sòls són iguals. Valdria
com a primer pas cap al disseny i execució,
uns anàlisi o experiments més complexos
amb vista a deduir a què es deuen aquestes
diferències.
Per això i com a complement que serveix a més per a contrarestar les dades obtingudes en l’observació directa, es poden
realitzar una sèrie d’experiments senzills que
analitzen determinades característiques fo-

Assajos de reproducció vegetativa.
En l’hort tenim alguns exemples de plantes que no multiplicarem a partir de llavors,
com les maduixes, carxofes, espàrrecs, creïlles, alls, bulbs de flor, etc. Com a complement a l’estudi de les llavors com a òrgans
de reproducció, creiem convenient que es
realitzen assajos de multiplicació a partir de
trossos de plantes. És tan senzill com espectacular; col•loquem un tros del coll de carlota en un plat amb aigua i esperem que li
brollen fulles, subjectem una creïlla amb furgadents sobre un got amb aigua, introduïm
en aigua la base d’una fulla d’enfiladissa, etc.
Totes aquestes experiències ens ajudaran a
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namentals del sòl per a comprendre les repercussions que això té en els diferents tipus
de conreu i per tant en les tècniques necessàries en cada cas, com:
Capacitat de retenció de l’aigua: abocar lentament aigua sobre diferents tipus
de substrat col•locats sobre un recipient i
mesurar la quantitat d’aigua arreplegada
en aquell recipient al cap d’un temps determinat.
Decantació de components del sòl:
separació aproximada dels elements que
definixen la textura del sòl per mitjà de
decantació, per a la qual cosa introduirem
la mostra en una botella on afegirem aigua fins a completar-la. A continuació, es
remena bé l’ampolla i es col•loca boca per
avall. Al cap d’uns minuts els elements
s’hauran anat separant segons la seua
densitat. Amb molta cura es pot deixar
eixir l’aigua lentament i arreplegar per separat cada un d’aquells pisos, per a pesarlos i comparar-los, i s’hi tradueixen fins i
tot a percentatges per a tindre una idea
prou aproximada de la textura del sòl.
Determinació de l’acidesa: Es pot començar a treballar el concepte d’acidesa
mesurant el pH d’elements quotidians
com el suc de llima o l’amoníac, introduint els alumnes en el funcionamente
d’instruments i taules colorimètriques. Podem comparar els resultats obtinguts per
a àcids i bases fortes amb què s’aprecien
amb l’ús d’un caldo morat que resulta al
coure col llombarda, ja que aquest caldo
vira el color si està en un mitjà fortament
àcid o fortament bàsic, i açò sempre és
prou espectacular.

Fase II: Seguiment
Creació d´un espantall
Després de comentar el paper que compleixen els horts per a la resta de sers vius,
com les aus, com a lloc de refugi i aliment i
observar detalladament la presència de les
mateixes, és necessari contribuir a protegir les collites de possibles agressions que
aquestes puguen realitzar per mitjà de la
creació d’un espantall.
A l’hora de triar la vestimenta es recorrerà a peçes de roba i elements, com a pals i
graneres, que els mateixos alumnes puguen
aportar, i donar-li així un sentit de reutilització i recuperació de materials de rebuig.
A més, es pot plantejar la caracterització de
l’espantall per a adaptar esta activitat a algun projecte que s’estiga duent a terme en
el centre i convertir-lo en un personatge important per als alumnes que d’alguna forma
uneix els dos àmbits.
Herbari d´espontànies
Aquest és un model de fitxa per a arreplegar el nom i les propietats de les plantes espontànies de l’hort. S’anoten també les seues peculiaritats com a plantes
indicadores de sòl o clima (si són rellevants)
i s’observen les plantes i els animals que s’hi
troben en el seu entorn més pròxim per aju-
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dar-nos a ubicar-la en un ambient concret.
Aquesta activitat, a més, servirà per a aprendre a fer servir guies per a la identificació i a
assolir tècniques de recerca per a la investigació.
Per a complementar esta activitat, es pot
realitzar un taller de premsat, on els alumnes
aprendran a conservar diferents parts de les
plantes per a la realització d’una col•lecció
botànica.
Observación de pequeños animales del huerto
Es tracta de realitzar un estudi de camp
breu amb la utilització de mesures senzilles
d’observació. Per a això s’estructura l’hort
en parcel•letes que seran assignades a cada
un dels grups de treball que s’han establert.
L’alumnat ha d’estar proveït d’una lupa, llapis i paper i s’encarregarà d’anar a la recerca
minuciosament d’animalets que es troben,
primer en la superfície del sòl i després excavant uns centímetres. Es recomana que prèviament hi haja hagut una primera presa de
contacte amb els possibles habitants, bé a
partir de mostres o d’imatges perquè els re-

sulte més fàcil identificar els diferents exemplars. No cal arribar al nom de l’espècie sinó
que bastarà d’utilitzar una senzilla classificació per a utilitzar grups més genèrics. Només
en el cas de no poder identificar els animals
es recorrerà a la captura de l’exemplar, i la
seua supervivència ha d’estar assegurada i
de la seua posterior posada en llibertat. Si no
és així, l’activitat es convertiria en una justificació que els animals estan al servei de les
persones i que no importa què fem amb ells.
Tan bon punt s’ha realitzat el mostratge,
cal posar en comú els resultats obtinguts per
altres grups per a traure conclusions. Per a
això representarem les dades d’una forma
molt visual, i s’ha d’assignar a cada animal
un color i s’han de col•locar els punts de
colors sobre un mapa de l’hort. D’aquesta
manera les taques de color ens permetran
fer-nos una idea de la fauna que tenim i de
quina és la seua distribució.

Fitxa: Plantes espontànies de l´hort
Nom comú: ortiga.
Nom científic: Urtica dioica.
Indica: molt nitrogen.
(dibuix de la planta)
Usos medicinals: refredats
Altres usos: contra el pulgó.
Altres plantes i animals propers: herbasana, escarabats, cucs de terra.
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Fase III: collita
Elaboració de melmelades, ungüents, tints i colònies.
El primer pas consistiria en la recol•lecció
per part dels alumnes, en cas de no necessitar preparació prèvia, com assecat, de
les parts d’aquells vegetals que es vagen
a emprar en el taller. A continuació es pot
treballar la lectura d’imatges i la seqüència
temporal a partir de vinyetes amb dibuixos
representatius de les fases del taller perquè
siguen ells mateixos els qui interpreten i deduesquen les diferents fases d’elaboració del
taller en qüestió. Açò es pot fer, desordenant
l’orde de les vinyetes, deixant fases sense
imatges perquè les deduesquen i creen ells
mateixos, o creant un joc de pistes que els
porte a la seqüència completa dels passos.
D’aquesta manera s’aconsegueix que el taller no consistisca en l’execució d’uns passos
marcats, sinó en un treball deductiu i experimental.
Degustació de la collita
En aquest cas l’activitat consistiria a elaborar un menú d’ensalades, verdures i sucs
basat en els productes arreplegats de l’hort.
Per fer més suggeridora i abellidora la degustació “in situ” podem recórrer a diferents
formes de presentar els aliments que elaboraran ells mateixos, amb la utilització de
motles de figures o tot creant elements, com
ara animals, cares o objectes de les diferents
formes i colors dels aliments a tastar.

temporal de les fases d’una tasca determinada, a més de reforçar el vocabulari culinari i
ampliar-lo amb altres elements i/o aliments
que no es treballen en l’hort.
Taller de compostatge
A partir de les restes vegetals que
s’obtenen una vegada realitzada la collita es
pot elaborar un compost que servisca per a
fertilitzar la terra de les futures plantacions
alhora que es contribueix a una millor gestió dels residus generats durant tot el treball
realitzat en l’hort. Per mitjà d’aquest taller es
podrà abordar el cicle de la matèria orgànica
en la naturalesa.

El taller s’estructurarà en unes quantes
parts:

També es pot treballar la creació de plats
elaborats a partir dels ingredients collits, per
al que s’assignaria a cada alumne, o bé per
grups, la tasca de confeccionar (duent-ho a
la pràctica o no) una recepta de cuina en què
s’utilitze com a ingredient principal l’aliment
triat, treballant d’esta manera la seqüència
manual

Identificació dels materials que es poden compostar.
Preparació del material: manipulació i
trossejat.
Simulació en un recipient de com om-
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plir el compostador. Una cara del recipient
serà transparent per a veure com es depositen els materials. Es podran observar materials en estat de descomposició avançat
que prèviament s’hauran col•locat en les
capes inferiors.

Tallers per a tota la familia: Les Estacions en
l´Huerto
Proposta dirigida a un públic familiar,
per tant els participants destinataris han de

Observació a simple vista i amb lupa
binocular de la matèria orgànica en diferents estats de descomposició per a
analitzar l’aspecte (color, olor, textura…)
i observar alguns dels organismes que intervenen.
Activitats Obertes a Tota la Població.
Dins d’aquest bloc s’englobarien aquelles activitats que tenen com a principal
objectiu obrir l’hort a tot el municipi, i fer
partícip a tota la població en el projecte. Per
tant, s’inclouen activitats per a tot tipus de
destinatari intentant que es comprenga el
major rang d’edat possible.
Curs: L´Hort a Casa
Com les parcel•les, i per tant, el nombre
d’usuaris és limitat, una altra opció que permet descobrir l’hort com una activitat d’oci
sostenible per a la resta de ciutadans és la
possibilitat de desenvolupar un hort en el
seu balcó o terrassa.
Per a això seria interessant desenvolupar un curs sobre el conreu ecològic en balcons i terrasses, on l’hort urbà faria el paper
d’aula experimental, en la que d’una forma
sobretot pràctica es tractarien els punts més
importants per al conreu d’hortalisses i les
seues especificacions per al conreu en balcons: aspectes a considerar a l’hora d’ubicar i
instal•lar l’hort, característiques del substrat
a emprar, conreus més adequats i tasques
associades, plagues i malalties de balcó.

ser xiquets acompanyats per un adult, sent
l’hort una excusa per a la realització d’una
activitat conjunta pares i fills.
Es tracta de tallers a realitzar en els horts,
la temàtica dels quals varia segons l’estació
de l’any, adaptant-los a les tasques que es
duen a terme segons l’època de l’any, i en els
que els continguts es treballen a través de la
manipulació i experimentació, una vegada
que s’ha realitzat una breu visita a l’hort.
Per a la realització d’aquests tallers es
recomana:
Establir grups amb unes places limitades, segons les dimensions i instal•lacions
de l’hort.
Implicar els hortolans de col•laboradors.
Habilitar una parcel•la d’ús comunitari
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destinada a les tasques d’hort previstes
durant aquests tallers o en altres activitats
semblants, així com una zona amb taules
per a l’elaboració de receptes, dibuixos,…
etc.
Taller de primavera: la sembra.
Amb l’arribada del bon temps la primavera és l’època de plantació per a la majoria
dels conreus, i per tant, un episodi crucial en
el cicle de l’hort.
col•loquen en la fila corresponent.

L’objectiu del taller és que els més menuts entenguen el cicle biològic de les plantes i puguen associar les llavors, que és el
principi de tot, amb el fruit o la planta que
finalment es van a menjar. Per tant, algunes
de les activitats que es poden incloure en el
taller són:
Plantació de llavors i plançons: ha de
plantejar-se com un treball en equip, mentre que l’adult s’encarrega de realitzar els
forats a la profunditat i distància indicada,
el menut posa les llavors o els plançons i
els tapa amb la terra. D’aquesta manera,
poden aprendre que la plantació es pot
realitzar amb conreus en diferent estat de
desenvolupament. Les espècies recomanades són dacsa, carabassa i gira-sol, per a
plantar com llavors, ja que es tracta de llavors grans que poden manipular els més
menuts, i pimentons, tomaques i cebes
en plançons, ja que per a tallers posteriors
es va a continuar treballant amb aquests
conreus.
Disseny de cartells identificatius: sobre
llistons de fusta de 20 x 14 cm els més menuts poden dibuixar el conreu i posar el
nom i la data de plantació (és recomanable utilitzar pintura resistent a l’aigua). Els
adults claven el llistó sobre una estaca la

Dibuixar amb llavors: utilitzant algunes de les llavors comunes en la cuina i
que formen part de la nostra alimentació
(arròs, fesols, llentilles, cigrons,…), els xiquets han de completar a manera de collage un dibuix referent a algun dels conreus que han tractat anteriorment.
Taller d´estiu: un menú equilibrat.
Seguint la seqüència del cicle de l’hort,
després de la sembra i les cures necessàries
arriba el temps d’arreplegar els productes de
l’horta, per a consumir-los bé siga frescos o
bé elaborats tot seguint algun dels modes
tradicionals de conservació.
L’objectiu del taller és aconseguir que
la societat valore la importància de menjar
productes que vénen directament de la terra
com una font natural de nutrients i vitamines, a través de la creació d’un menú amb
els productes que ens ofereix l’hort. El menú
hauria de constar de plats fàcils de preparar
i que no requeriren una gran elaboració, i
poden ser els ingredients, allò que s’ha plantat mesos abans en el taller de primavera i/o
productes de les parcel•les privades. A manera d’exemple:
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any que ja comença a preparar-se durant la
tardor per conservar-se durant l’hivern o fins
i tot durant diferents anys.

Aperitiu. Cebes en vinagre
Ingredients: cebes tendres, vinagre.
Es netegen les cebes i es tallen a manera
de gallons en quatre parts. Després es deixen durant un temps en un recipient, amb
els caps submergits en vinagre.
Primer Plat. Ensalada d’estiu

L’objectiu del taller és completar el cicle
dels conreus, i recuperar les llavors inicials
que es van plantar i aconseguir noves a partir dels fruits. Es tracta també de recuperar
les tècniques tradicionals d’obtenció de llavors obsoletes en l’agricultura actual, i és un
primer pas la dessecació. Alguns dels exem-

Ingredients: tomaques, carlotes, cogombre, encisams.
Es netegen primer les hortalisses i després es trossegen. En un plat es mesclen i
s’adoben amb oli i sal
Segon Plat. Creïlles de pobre.
Ingredients: creïlles, oli, sal, pebre roig.
Es netegen bé les creïlles, s’emboliquen
en paper d’alumini i es deixen diverses hores
en les brases. Al cap del temps, es lleva el paper, es parteixen per la meitat i se’ls afig oli,
sal i pebre roig.
Postres. Melmelada de tomaca.
Ingredients: tomaques, canella en brut,
sucre, llima. S’escalden les tomaques per a
pelar-les i llevar-los les llavors. Es trosseja en
una olla en què s’afig sucre, canella, llima i
un poc d’aigua. Es deixa a foc lent durant diverses hores, i finalment s’ha de triturar amb
la batedora i guardar-ho en pots de cristall i
indicar el tipus de melmelada i la data quan
es va fer.
Taller de tardor: preparant les noves llavors.
Part de la collita no s’arreplega per al
consum, sinó que serà la llavor del següent
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ples que es poden utilitzar és:
Obtenció de llavors de Carabassa
Les carabasses seleccionades es parteixen per la meitat, i amb les mans s’extrauen
les llavors i es renten i se li lleva la polpa.
En un lloc, tan bon punt s’ha assecat i ventilat es disposen sobre un sedàs fins que
s’assequen, moment en què es poden trencar si intentem doblegar-les. Amb la pebrera
es pot fer igual.
Obtenció de llavors de Panís o Dacsa
Uns dies abans han de posar-se algunes
panotxes a assolellar-se, ja que l’interessant
d’aquest exemple és aprendre a esgranar la
dacsa amb les mans. Una vegada que el gra
està solt es guarda en pots de cristall tancats
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hermèticament.
Dessecació d´Hortalisses
Encara que no és un mètode d’obtenció
de llavors, de forma paral•lela es pot practicar aquest mètode de conservació que ha
donat lloc a productes tan típics en la província com les tomaques seques. En primer
lloc es trien aquelles tomaques de dimensió
reduïda, sanes, d’un color uniforme i sense colps en la pell, per a després rentar-les
i tallar-les per la meitat. A continuació, se
salen abundantment per ambdós cares i es
col•loquen al sol sobre una superfície neta
durant 4 o 5 dies.
Taller d´hivern: altres usos de les plantes.
A l’hivern és l’època de descans per a
la terra i per a l’agricultor, ja que són pocs
els conreus que també funcionen en esta
temporada. Per tant, podem dedicar aquest
temps a activitats de manteniment com el
de la tanca perimetral, que pot estar composta per plantes també utilitzades per
l’ésser humà, encara que no siguen pròpiament conreus.
L’objectiu d’aquest taller és identificar
altres plantes que també formen part de
l’hort, i encara que no són conreus, són importants pel seu paper en la pol•linització o
en el control de plagues, i a les que els podem donar altres usos secundaris. Algunes
d’aquestes espècies que poden formar part
de la tanca i ser interessants per a la realització de tallers són:
Alfàbega
A part de repel•lir els insectes i combatre les malalties de la tomaca i la pebrera,
l’alfàbega posseïx propietats medicinals
com a tònic, estimulant, digestiu i antisèptic.
També és molt apreciada en la cuina, i com

a exemple es pot preparar un poc de salsa
“pesto”. Per a la seua elaboració es piquen en
un morter 50 g de fulles fresques d’alfàbega,
4 dents d’all i 4 cullerades de pinyons, a la
massa es va afegint, alhora que es mescla
per aconseguir una emulsió perfecta, mig
got d’oli; a continuació, s’afig 125 g que parmesà ratllat i es tira sal i pebre al gust.
Romer
Al tindre una floració tan duradora i
atraient per les seues aromes, és un reclam
per als insectes, així doncs es tracta d’una
bona eina per a la pol•linització de les plantes
de l’horta. No obstant això, els olis essencials
que contenen les seues fulles i flors guarden
altres propietats medicinals que dóna lloc a
remeis coneguts com ara l’ alcohol de romer
contra els adoloriments i la fatiga de cames.
Per a la seua elaboració en 250 ml d’alcohol
de 96o s’afigen 50 g de romer fresc en un pot
tancat hermèticament, i al cap de 9 dies es
filtra i es guarda en un altre pot.
Espígol
La presència de càmfora en les seues fulles i flors la convertix en un bon repel•lent
d’insectes, i a més d’utilitzar-se en perfumeria pel seu característic aroma, a les llars
fins no fa molts anys es guardaven en els
armaris i calaixos bosses de tela amb flors
d’espígol com a antiarnes. Per a l’elaboració
d’aquestes bosses es necessitaran trossos de
tela, fil, vetes i flors i fulles d’espígol.
L´Ajudant de l´Hortolà
Figura de participació en l’hort per a
aquelles persones que els agradaria intervindre en les activitats de l’hort, però no
els interessa o no disposen del temps suficient per a fer-se càrrec ells mateixos d’una
parcel•la.
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El seu compromís amb les tasques de
l’hort seria menor ja que es tractaria de
col•laboracions puntuals baix la supervisió

d’estos ajudants es podrien anunciar les demandes d’ajuda en el tauler, o en el cas que
es dispose, en el bloc de l’hort.
Festa de la Collita
En els pobles de tradició agrícola moltes
de les festivitats estaven relacionades amb
els treballs del camp, i és un esdeveniment
per a la celebració en comunitat sobretot el
moment de la collita.

dels hortolans, bé en les parcel•les pròpies
d’aquells hortolans que així ho vegen oportú o bé en la parcel•la comunitària, en moments concrets amb major càrrega de treball com a preparació del terreny, plantació,
eliminació de males herbes, etc. A canvi el
col•laborador aquell mateix dia o posteriorment podria emportar-se a casa part de la
collita.

Una bona oportunitat per a obrir l’hort
a la població general deu ser l’organització
d’una Festa de la Collita amb l’arribada del
bon temps i l’època de major productivitat
de l’hort. Aquest acte de celebració podria
incloure:

Per a la coordinació de la col•laboració

Tast dels productes collits durant l’any.
Competicions per equips o individuals
de jocs infantils tradicionals de l’horta: el
cércol, carreres de sacs, les boles, burro,
etc.
Recopilació de receptes típiques de la
zona amb els productes de l’horta.
Taller d’infusions hortolanes: elaboració d’infusions i tisanes utilitzant les plantes aromàtiques de l’hort, per a donar a
conéixer les seues propietats medicinals.
Taller sobre les malalties dels principals
conreus: identificació dels insectes plaga
i elaboració de remeis naturals a partir
d’extractes de plantes.
Visites guiades per les distintes
parcel•les de l’hort per a conéixer els conreus plantats i les tècniques i experiències
de cada hortolà.
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Dinamització dels horts municipals sostenibles.
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Reglaments d´ús.

9

Reglaments d´ús.

Per a cada projecte es deu marcar un
reglament dels horts municipals que arreplegue els objectius del projecte, els drets i
obligacions dels usuaris i les normes de funcionament.
Estos reglaments es deuran adaptar
a la realitat del municipi i a la metodologia que cada Ajuntament tinga establida
per a la realització de bases de regulació o
d’ordenances, segons es crega el més oportú. És important també que els serveis legals
de l’Ajuntament revisen el reglament per a
ajustar-lo a la legalitat.
A l’hora d’establir el reglament podem
consultar exemples dels ajuntaments que
ja els han desenvolupat, i és alguns d’ells
molt extensos i que entren molt en detall i
altres més oberts i genèrics. En tot cas, hi ha

algunes qüestions que han d’estar presents
en qualsevol reglament, destacant les següents:

Accés als horts
d´adjudicació.

i

procediment

Es descriurà el sistema d’adjudicació de les
parcel•les, i s’hi determinarà on es realitzarà
la convocatòria pública, quines persones
poden sol•licitar una parcel•la, la documentació que han d’aportar, el termini i lloc on
presentar-la. També es determinaran (si es
creu convenient) prioritats per a accedir
a les parcel•les en el cas que hagen més
sol•licituds que parcel•les disponibles, i s’hi
podrà prioritzar a persones en situació de
desocupació, jubilats etc ( aquests hauran
d’aportar la documentació que ho acredite).
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Característiques
parcel.la.

de la cessió de la

S’haurà de determinar l’abast de
l’autorització d’ús de la parcel•la, i s’hi establirà el temps que durarà la cessió i les pròrrogues possibles (que determina les seues
condicions), la possibilitat que els membres
de la unitat familiar del titular puguen fer ús
de la parcel•la (i la prohibició de contractació de personal per al conreu), així com les
mesures, localització i número identificatiu
de la parcel•la que s’adjudica. Finalment cal
determinar com s’ha d’entregar la parcel•la
al terme de la cessió, tot indicant que l’usuari
deixarà la parcel•la neta i en perfecte estat
d’ús i explotació, sense dret a cap indemnització sobre els conreus que en aquell moment ocupen el terreny ni sobre cap altre
concepte relacionat amb els horts.

Normes de funcionament.
Horaris, normes d’identificació dels
usuaris, claus d’accés, comportament en
relació a mascotes (prohibicions o usos restringits), ús dels equipaments comuns, ús i
magatzematge de ferramentes comunes i
pròpies (responsabilitat en cas de robatoris),
normes de comportament i respecte cap a
la resta d’usuaris (equips de música, invasió
de la parcel•la del veí…), prohibició de la
caça, la tala d’arbres o qualsevol altra activitat susceptible de causar dany en la fauna i
flora que pot existir en l’hort i el seu entorn,
prohibició de circular en l’espai dels horts
amb vehicles de motor, etc. També serà important marcar el compromís per part dels
usuaris a respectar les regles i normes que
els responsables de la gestió establesquen
en relació a l’ús de l’aigua, els adobs i plaguicides, les eines i en general qualsevol altre
element per al bon ús dels horts municipals.
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Gestió dels residus de l´hort.
Es determinarà el funcionament en relació amb els residus generats en l’hort, ja
siga per mitjà de la disposició per part de
l’Ajuntament d’un punt net on depositar-los
o marcant la possibilitat i condicions per al
compostatge.

Usos de la parcel.la individual.
Es determinaran les condicions de manteniment de la parcel•la, i s’ha de marcar que
ha d’estar atesa, conreada, endreçada perfectament i que respecta tots els elements
que en formen part o la delimiten. També
s’introduiran prohibicions de determinades
pràctiques en la parcel•la, com ara la modificació de la seua estructura, utilització com
a dipòsit o magatzem, la realització de qualsevol tipus d’obra o instal•lació d’estructures
no permeses (hivernacles, tancaments,
murs…), cria d’animals, cremar restes de
l’hort, abandonar la parcel•la assignada de
forma no justificada (establint un temps
màxim d’absència de conreu en la parcel•la).
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Reglaments d´ús.

Normes

relacionades

amb

Prohibició

les

pràctiques agrícoles.

comercialització

explícita
dels

de

la

productes

obtinguts.

Com ja hem mencionat en diferents
apartats d’aquest manual, en els horts municipals hem de fomentar i potenciar les
pràctiques de l’agricultura ecològica, per
a això serà important donar una formació
adequada als usuaris i tindre una assistència
tècnica sobre agricultura ecològica durant el
funcionament dels horts. A més d’això, podem determinar en el reglament, com s’han
de realitzar determines tasques de l’hort, incloent criteris ecològics i prohibint de forma
explícita determinades pràctiques que no
vagen d’acord amb els objectius de l’hort
municipal i que puguen perjudicar a la resta
d’usuaris. Algunes d’elles poden ser:
No es poden emprar trampes o altres
mètodes de captura per a la fauna o esquers
amb substàncies verinoses.
El conreu de l’hort es farà de manera
respectuosa amb el medi ambient, estant
expressament prohibits l’ús de productes
herbicides, plaguicides i adobs químics de
síntesi.
S’aplicaran sistemes de reg estalviadors d’aigua, així com les tècniques i criteris
propis de l’agricultura ecològica.

Aquest punt és molt important deixarho clar en el reglament, ja que està directament relacionat amb el sentit i la filosofia dels horts municipals. Cap usuari deu
comercialitzar els seus productes ja que els
horts estan pensats per a l’autoconsum dels
usuaris, encara que sí que es pot permetre
l’intercanvi entre els mateixos usuaris dels
horts.

Pèrdua

de la condició d’usuari de

l’hort.

S’hauran de determinar aquelles circumstàncies que suposen la pèrdua de la condició d’usuari com poden ser: empadronament en un altre municipi, renúncia o baixa
voluntària, defunció o per incompliment
de les normes que s’han estipulat, podent
establir-se aquelles més greus que suposen
la pèrdua immediata de la condició d’usuari i
altres menys greus que comporten sancions
menors o avisos, i és necessari en aquest cas,
establir un procediment sancionador que incloga la tipificació d’infraccions o faltes i les
consegüents sancions.

Normes relacionades amb el que es pot
conrear.
Normalment els horts municipals estan
dirigits al conreu d’hortalisses, flors i plantes
aromàtiques. Aquest aspecte s’ha d’incloure
en el reglament i excloure la possibilitat de
conrear: arbres i arbustos, plantes degradants del sòl, plantes psicotròpiques o prohibides per la llei.
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nnexos.

ANNEX 1: Plantes vives com a repel.lents.
ANNEX 2: Plagues i les seues possibles solucions.
ANNEX 3: Associacions de conreus.
ANNEX 4: Plantes indicadores edàfiques.
ANNEX 5: Reg i calendari de tasques de l´hort.
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Annex 1: PLANTES VIVES COM A REPEL•LENTS
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ESPÈCIE

EFECTE REPEL•LENT

All, ceba i porro (liliàcies)

Pugó (algunes sp) i mosca de la carlota.

Sadurija

Pugó negre del fesol

Alfàbega

Mosques i pugons

Api

Papallona blanqueta de la col

Altimira

Papallona blanqueta de la col i diversos insectes de terra

Borratja

Cuc de la tomata

Boixac de jardí

Mosques blanques, mosca del bestiar i nemàtodes

Caputxina

Pugons (efecte atraient)

Anet

Papallona blanqueta de la col

Eufòrbia

Ratolí de bosc

Falguera

Formigues i bavoses

Herba-sana

Àfids, polls i pugons

Hisop

Bavoses

Camamil•la

Fongs i míldiu

Menta

Formigues, puces de terra i papallona blanqueta de la col

Orenga

Formigues i mosques.

Ortiga

Àfids, fongs i nematodes.

Poliol

Formigues.

Rave picant

Escarabat de la creïlla i coleòpters del cogombre.

Ruda

Mosques i arnes.

Sàlvia

Mosca blanca, papallona blanqueta de la col, llamigues, arna
del cabdell, moscade la carlota.

Tabac

Mosques i trips (efecte atraient)

Clavell moro

Nemàtodes.

Tanarida

Formigues.

Tomate

Gusano y mariposa blanca de la col

Timó o farigola

Blanqueta de la col.

Carlota

Mosca de la ceba.
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Annex 2: PLAGUES I LES SEUES POSSIBLES SOLUCIONS
PLAGA

SOLUCIÓ

Àcars

Oli de parafina, sabó de potassa, infusió d’ortigues, infusió de
donzell e infusió d’all.

Antracnosi

Bicarbonat Sòdic, infusió d’all i infusió de cua de cavall.

Botritis

Sabó de potassa.

Caragols i Bavoses

Cervesa, cendra, taronja, closca d’ou.

Cotonet

Oli de parafina, oli vegetal, donzell, alcohol, sabó de potassa i
infusió d’orenga.

Formigues

Sucre, infusió de donzell, infusió de tanarida i infusió de tomata.

Míldiu

Bicarbonat sòdic, caldo bordelés, sabó de potassa, infusió de
camamilla, infusió de cua de cavall i infusió d’all.

Mosca Blanca

Oli de parafina, Donzell, Piretre, trampes cromàtiques i infusió de
tomata.

Fredolic

Sabó de potassa, infusió de cua de cavall.

Oïdi

Sofre, bicarbonat sòdic, sabó de potassa i infusió de cua de cavall.

Erugues

Bacillus Thuringiensis i infusió de tomata

Pugons

Oli de parafina, infusió de tanarida, infusió de cua de cavall, sabó
de potassa, piretre, infusió de tomata, infusió d’all, infusió de
carxofa (només algunes sp.), infusió d’ortiga i trampes cromàtiques.

Blat orb

Oli de parafina, infusió de donzell, infusió de tomata, sabó de
potassa i trampes cromàtiques.

Trips

Oli de parafina, infusió de Ajenjo, infusió de tomata, sabó de
potassa i trampes cromàtiques.

Tisoretes

Trampes de cartró i infusió de tomata
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Annex 3: ASSOCIACIONS DE CONREUS

72

ASSOCIACIONS
DESFAVORABLES

CONREUS

ASSOCIACIONS FAVORABLES

Bledes

Bledes, col, bajoca, pebrera, rave, tomata
i carlota

Camaroja

Camaroja, espinacs i rave

All

All, alfàbega, albergínia, escarola, encisam,
cogombre, pebrera, remolatxa, tomata i
carlota.

Alfàbega

Alfàbega, bajoca, cogombre, pebrera i
tomata.

Api

Api, albergínia, col, espinacs, bajoques,
cogombre, pebrera i tomata

Creïlla i carlota

Albergínia

All, api, albergínia, borratja, ceba, col,
escarola, espinac, bajoques, creïlla, porro,
rave i carlota.

Cogombre

Borratja

Albergínia, borratja, espinac i cogombre.

Calabcacín

Calabacin, guisante, judía, lechuga y
patata

Carabasseta

Carabasseta, pésol, bajoques, encisam i
creïlla.

Creïlla

Ceba

Albergínia, ceba, col, escarola, encisam,
meló, cogombre, porro, remolatxa, meló
d’aigua, tomata i carlota.

Pèsols i bajoques.

Col

Bledes, api, albergínia, carabassa, ceba,
col, escarola, espinacs, pèsols, bajoques,
encisam, nap, creïlla, cogombre, pebrera,
porro, remolatxa, tomata, carlota.

All.

Escarola

All, albergínia, ceba, col, escarola, espinac
i porro.

Espinacs

Camaroja, api, albergínia, borratja, col,
escarola, espinacs, pèsols, faves, bajoques,
encisam, pebrera, porro, rave i tomata.

Pèsols

Carabasseta, col, espinacs, encisam, dacsa,
meló, nap, cogombre, pebrera, rave, meló
d’aigua, tomata i carlota.

All, ceba, bajoques i porro.

Pèsols

Espinac, faves, encisam, dacsa i creïlla.

All i porro

Meló

Ceba, pèsol, encisam, dacsa i meló.
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Col, pèsol, faves, bajoques
i porro.

CONREUS

ASSOCIACIONS FAVORABLES

ASSOCIACIONS
DESFAVORABLES

Bajoques

Bledes, all, alfàbega, api, albergínia, carabasseta, carabassa, col, espinacs, bajoques,
encisam, dacsa, creïlla, cogombre, rave,
pebrera, tomata i carlota.

All, ceba, porro, pèsol,
faves i remolatxa.

Encisam

All, albergínia, carabasseta, carabassa,
ceba, col, espinacs, pèsol, faves, bajoques,
encisam, meló, nap, cogombre, pebrera,
porro, rave, remolatxa, meló d’aigua,
tomata i carlota.

Dacsa o blat de
moro

Carabassa, pèsol, faves, bajoques, dacsa,
meló, creïlla, cogombre i meló d’aigua.

Nap

Col, pèsol, encisam, nap, cogombre i
remolatxa.

Rave

Creïlla

Albergínia, carabasseta, col, faves, bajoques, dacsa, creïlla, porro, rave i carlota

Api, carabassa, cogombre,
pebrera i tomata.

Cogombre

All, alfábega, api, borratja, ceba, col, pèsol,
bajoques, encisam, dacsa, nap, cogombre,
rave, remolatxa.

Albergínia, creïlla, tomata.

Pebrera o
pebrot

Bledes, all, alfàbega, col, espinacs, pèsols,
encisam, creïlla, bajoques, pebrera, porro
i rave.

Creïlla

Porro

Api, albergínia, ceba, col, escarola,
espinacs, encisam, creïlla, pebrera, porro,
remolatxa, tomata i carlota.

All, pèsol, faves, bajoques,
rave.

Rave

Bledes, camaroja, api, albergínia, espinacs,
pèsols, bajoques, encisam, creïlla, cogombre, pebrera.

Nap i rave

Remolatxa

All, ceba, col, encisam, nap, cogombre,
porro.

Fesol

Meló d’aigua

Ceba, pèsols, encisam i dacsa.

Tomata

Bledes, all, alfábega, api, ceba, col, espinacs, pèsols, bajoques, encisam, porro,
rave, tomate i carlota.

Cogombre i creïlla.

Carlota

Bledes, all, albergínia, ceba, col, pèsols,
bajoques, encisam, creïlla, porro, rave,
tomata I carlota.

Api
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Anexo 4: PLANTAS INDICADORES EDÀFIQUES.
Estructura del sòl.
CARACTERÍSTIQUES

ESPÈCIES

Humitat emmagatzemada

Cua de cavall, Menta d’ase, Botó d’or, Pota de cavall

Terres poroses, lleugeres

Ull de perdiu, Esperó de cavaller, Lychnis.

Terres molt compactades

“Hierba de ganso”, Plantatge ver, Matricaria discoidea.

Terres airejades i un poc
humides

Verònica, Miosotis de bosc, Peu de gall.

Terres seques i pedregoses

Mosques blaves, Agulletes de bruixa, Falcaria vulgaris

Estructura molt mala

Gram d’olor, cua de cavall, Joncs, Canyís.

Estrucutra mala

Agrostis, Peu de lleó, Rave silvestre, Camamil•la

Estructura regular

Avena barbata, Camamil•la silvestre.

Estructura bona

Blet blanc, Ortiga morta blanca

Estructura molt bona

Morró comú, Ortiga menuda, Lletreres, Malcoratge,
Galinsoga

Contingut en nitrogen.
NIVELL

ESPÈCIES

Mig

Cua de mart, Peu de lleó, Tripleurospermum maritimum

Prou nitrogen

Apegalòs, Blet blanc.

Molt nitrogen

Malcoratge, Ortiga matjor, Verdolaga, Xenixell, Blet punxent

Grau d´acidesa.
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TIPUS

ESPÈCIES

Sól àcid

Verònica mascle, Valeriana, Rot de bou, Castanyer, Bruc, Boix, Bàlec,
Agrella, Digital, Aliaga, Bruguerola

Sól bàsic

Tàrrec de prat, Pensament, Lletreres, Esparcet, Mostassa silvestre.

Sól calcàri

Tàrrec de Prat, Marxívol, Marfull, Cirerer, Esparcet.
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Anexo 5: REG i CALENDARI DE FAENES DE L´HORT.
SEMBRA, TRASPLANTACIÓ I COLLITA.

ESPÈCIE

REG

Bleda

Freqüent i regular

All

Escàs

Alfàbega

Freqüent

Api

Regular

Albergínia

Freqüent

Carabasseta

Freqüent i abundant

Carabassa

Regular

Canonges

Freqüent i regular

Ceba

Regular

Col

Freqüent i regular

Floricol

Freqüent i regular

Escarola

Freqüent i regular

Espinacs

Freqüent i regular

Pèsols

Freqüent i regular

Faves

Esporàdic

Bajoques

Regular

Encisam

Freqüent i regular

Dacsa

Freqüent, regular, Abundant

Meló

Escàs

Nap

Freqüent i regular

Creïlla

Regular

Cogombre

Freqüent i abundant

Julivert

Freqüent i regular

Pebrera

Regular i abundant

Porro

Freqüent i abundant

Rave

Freqüent i regular

Remolatxa

Freqüent i regular

Meló d’aigua

Regular

Tomata

Freqüent i regular

Carlota

Freqüent i regular

G

F

M

A

M

J

J

collita transplantació sembra
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S

O

N

D

sembra protegida
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ibliografia i
enllaços d´interés.

Llibres.
• ARAUJO, J. Cultivar la tierra. Editorial
Penthalon. 1990.

• CABALLERO DE SEGOVIA, G. y MARTÍNEZ, T. L’hort ecològic escolar – Mètode
de Parades en Crestall. Ecos – Prensa Universitaria. 2001.
• CABALLERO DE SEGOVIA, G. Parades en
Crestall. Fundación Terra.

• ALTIERI, M.A. Agroecología. Cetal. 1984
• AUBERT, C. El huerto biólogico. Integral
Edic.1979.
• BERTRAND, B. y COLLAERT, J.C. Plantas
para curar plantas. La Fertilidad de la Tierra Ediciones.
• BUENO BOSCH, M. El huerto. La gran
guía práctica familiar del cultivo natural
ecológico. Editorial Integral. 2006.
• BUENO BOSCH, M. Manual práctico del
huerto ecológico. La Fertilidad de la Tierra Ediciones. 2010.
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• CANET CASTELLÓ, R. Aplicación agrícola
de materia orgánica. Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible del
Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA). 2007.
• Centro de Formación de la Asociación
CAAE. El cultivo de hortícolas en producción ecológica. Asociación para el
Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino. 2006.
•
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• SPENCE, I. y PEARS, P. Tu huerto ecológico. Ediciones Gaia. 2007.

• DOMÍNGUEZ, A. ROSELLÓ, J. y AGUADO,
J. Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica. PhytomaSEAE. 2002.

• VALLÈS, J.M. El huerto urbano – Manual
de cultivo ecológico en balcones y terrazas. Ediciones del Serbal. 2007.

• ESCUTIA M. El huerto escolar ecológico.
Grao. 2009.

• VELÁZQUEZ DE CASTRO, F. Salud, Alimentación y Medio Ambiente. Asociación Española de Educación Ambiental.
2010.

• FUKUOKA, M. La senda del cultivo natural. Editorial Terapion. 1995
• HESSAYON, D.G. Manual de horticultura.
Editorial Blume.

• VV.AA. Guía de jardinería sostenible.
Ajuntament de Barcelona. 2004.

• MOLLISON, B y SLAY, R.M. Introducción a
la permacultura. Asociación de Agricultura Biodinámica de España.
• MORÁN ALONSO, N. Huertos urbanos en
tres ciudades europeas: Londres, Berlín y
Madrid. Trabajo de investigación tutelada. Doctorado Periferias, Sostenibilidad
y Vitalidad urbana. Curso 2008–2009.
Tutor: Agustín Hernández Aja. Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura | Universidad Politécnica
de Madrid.

• VV.AA. Guía de l’alimentació sostenible.
Ajuntament de Barcelona. 2004.

Revistes.
• La Fertilidad de la Tierra.
• Agricultura y Ganadería ecológica.

Enllaços.
• ROMERO J. El rebost de la ciutat. Manualde permacultura urbana. Fundación
Terra. 2002.
• ROMÓN SALINAS, C. Guía del huerto escolar. Editorial Popular. 1997
• ROSELLÓ, J y DOMÍNGUEZ, A. Agricultura ecológica. L’agricultura del segle XXI.
Quaderns Agroambientals, 4. Fundació
IVIFA. 2003.
• SEYMOUR, J. El horticultor autosuficiente. Editorial Blume. 1980.
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• Área de Medi Ambient de la Diputación
d´Alacant.
http://medioambiente.ladipu.com/
alicantenatura/
• Comité d’agricultura ecològica de la comunitat valenciana.
http://www.caecv.com
• Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí.
http://www.mapa.es/es/alimentacion/
pags/ecologica/documentos.htm
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• Horts municipals de El Campello.
http://www.huertocampello.blogspot.
com

• Comissió europea de desenvolupament
agrícola i rural.
http://ec.europa.eu/agriculture/
organic/home_es

Horts municipals en Espanya:
• Societat espanyola d’agricultura ecològica.
http://www.agroecologia.net/

• Xarxa d´horts urbans de Barcelona.
http://www.bcn.es

• Revista la fertilidad de la tierra.
http://www.lafertilidaddelatierra.com

• Horts municipals de Valladolid.
http://www.huertosecologicos.com/

• Associació vida sana
http://www.vidasana.org/

• Horts municipals d´Albacete
http://www.ahoe.webatu.com/

• Gaspar Caballero de Segovia.
http://www.gasparcaballerodesegovia.
net/

• Horts municipals de León
http://www.conama9.org/conama9/
download/files/CTs/2469_SBernardo.
pdf

• Mariano Bueno Bosch.
http://www.mariano-bueno.com

http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/medioambiente/
ordenanzas/Lists/Medio%20Ambiente/
Attachments/8/OrdenazaReguladora%20HuertosMunicipales_2010.pdf

• Asociación Llavors d´ací.
http://www.llavorsdaci.org/
Horts municipals en la provincia d´alacant:
• Àrea de Medi Ambient de la Diputació
d’Alacant.
http://medioambiente.ladipu.com/
alicantenatura/

• Horts municipals de Burgos
http://www.aytoburgos.es/serviciossociales/mayores/huertos-de-ocio/loshuertos-de-ocio
• Horts municipals d´Aldaia (Valencia)
http://www.aldaia-ajuntament.es/_aldaia/archivos/367_ca-ES_Una%20huerta%20renovada.pdf

• Horts municipals de Novelda.
http://www.hortsecologics.net/
• Horts municipals d´Altea.
h t t p : / / w w w. a y u n t a m i e n t o a l t e a .
es/secciones/seccion.php?id_
seccion=327&id_idioma=1

• Horts municipals de Cáceres.
http://up.ayto-caceres.es/formacionlaboral/huertos-de-ocio

• Horts municipals de Bigastro.
http://sostenible.bigastro.es/desarrollorural/huertos-de-ocio/

• Horts municipals de Murcia.
http://www.murcia.es/medio-ambiente/
parquesyjardines/iniciohuertos.asp
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• Horts municipals de Las Palmas de Gran
Canaria.
http://www.eduambiental.org
• Horts municipals d´Utrera.
http://www.utrera.org

http://www.nsalg.org.uk/
• Federation of city farms and comunity
gardens (Anglaterra)
http://www.farmgarden.org.uk

• Horts municipals de Pinto.
http://www.ayto-pinto.es/html/gc/
pg783.aspx
Horts urbans en el món:
• Horts
municipals
interculturals
(Alemanya)
http://www.stiftung-interkultur.de/
home
• American
community
gardening
association (EE.UU. y Canada)
http://www.communitygarden.org/
• Asociación green guerrillas (EE.UU.)
http://www.greenguerillas.org/
• Australian city farms & community
gardens network (Austràlia)
http://communitygarden.org.au/
• Horts comunitaris interculturals (Austria)
http://garteninnsbruck.blog.at/
• Horts comunitaris (Edmonton, Canadà)
http://www.edmcommunitygardens.org/
• Horts comunitaris (Londres, Anglaterra)
http://www.london.gov.uk/allotments/
• National society of allotment and leisure
gardeners (Anglaterra)
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