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ESTRATÈGIA D’AGRICULTURA URBANA  



Polítiques i plans municipals que inclouen l’agricultura urbana: 
 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (2012-2022) 
Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona (2013-2020) i 

Pla Natura (2021-2030) 
Mesura de Govern: Programa d’impuls de la infraestructura 

verda urbana (2017) 
Mans al Verd. Implicació ciutadana en el verd (Horts i 

jardins comunitaris 2020-2023) 
Pla Clima (2018-2030) 
Pla d'Impuls de l'economia social i solidària (2016-2019) 
 Estratègia d'impuls de la política alimentària (2016-2019) i 

Capitalitat  Alimentació Sostenible (2021) 
 Estratègia d'impuls del consum responsable (2016-2019) 

 

AGRICULTURA URBANA                           PROCÉS DE DIAGNOSI I ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 



Promoure l'agroecologia apropant la ciutadania als horts urbans i donant suport a les 
iniciatives ciutadanes d'agricultura urbana, per contribuir a una ciutat més sana, justa i 
sostenible. 

La MISSIÓ de l’estratègia d’Agricultura Urbana de la ciutat de Barcelona és: 

 ESTRATÈGIA D’AGRICULTURA URBANA DE LA CIUTAT DE BARCELONA   MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L’ESTRATÈGIA   

La VISIÓ de com es projecta l’estratègia fins al 2030 és: 

Una ciutat ecològica, sana, inclusiva, cohesionada, justa i resilient i amb una ciutadania 
implicada en la gestió dels horts i en la promoció de l'agroecologia i la sobirania alimentària. 

Els principals VALORS que guiaran l’acció de l’estratègia seran: 

• Justícia ecològica. Amb l'impuls de l'agroecologia, l'agricultura urbana ha de contribuir a la 
gestió sostenible de la infraestructura verda urbana i millorar la qualitat de l’espai urbà, per 
fomentar la salut de les persones i la mitigació del canvi climàtic. 
 

• Inclusió i justícia social. L'agricultura urbana ha de promoure la inclusió i la cohesió social 
mitjançant la dinamització comunitària, assegurant que els horts urbans són espais 
igualitaris, plurals i democràtics, i garantint un accés equitatiu als recursos. 
 

• Democràcia participativa. Les iniciatives d'agricultura urbana han de basar-se en la 
governança compartida i promoure la participació i la corresponsabilitat de la ciutadania. 



  

• Incrementar la superfície cultivada de la ciutat per millorar la qualitat de l’espai 
urbà 
 

• Potenciar l’agroecologia per incidir sobre el model agroalimentari i de consum 
 

• Assolir un model agrícola ecològic que potenciï la biodiversitat 
 

• Maximitzar els beneficis socials, terapèutics i emocionals de l’agricultura urbana, 
impulsant la implicació ciutadana, l’increment de la població activa, la gestió 
comunitària i el treball en xarxa 
 

• Promoure un model de governança compartida i establir els mecanismes 
municipals per a donar suport a l’agricultura urbana 

Els OBJECTIUS GENERALS de l’estratègia d’Agricultura Urbana de Barcelona són: 

 ESTRATÈGIA D’AGRICULTURA URBANA DE LA CIUTAT DE BARCELONA                   OBJECTIUS GENERALS 

Més informació i document estratègia:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-

verda-i-biodiversitat/estrategia-agricultura-urbana 
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ESTRATÈGIA AGRICULTURA URBANA (EAU)  

IMPULS i MILLORA DE L’AGRICULTURA A TOTA LA CIUTAT  

15 horts 
municipals per 

la gent gran, 
IMPD i entitats 

(PiJ-MaV) 

16 horts 
municipals PB-

MaV en cessió a 
les entitats 

(PiJ-MaV / Dtes.) 

horts municipals districtes: en equipaments i en 
espais en cessió a les entitats (Dtes. / MaV) 

horts escolars (EU - 
Escoles+Sostenibles) 

horts privats 
particulars  

Altres horts/zones 
agrícoles 

(Ponderosa, Can 
Calopa, etc.) 

horts privats 
entitats  

horts hidropònics 
IMPD (IMPD) 

 AGRICULTURA URBANA                                  MAPA DELS HORTS 



Observatori Agricultura Urbana: en procés 

 AGRICULTURA URBANA                                     MAPA DELS HORTS 



 AGRICULTURA URBANA                                       ACCIONS 

1-3 Augmentar la presència de plantes comestibles en la infraestructura 
verda de la ciutat.  

Prova pilot d'aprofitament de les taronges amargues a Sant Andreu 



 AGRICULTURA URBANA                                       ACCIONS 

3-1 Defensar i donar visibilitat a les experiències agrícoles de la ciutat i 
sensibilitzar la ciutadania sobre els seus beneficis.  

Organització 48H d'agricultura i verd urbà (maig 2021) i Trobada Estatal 
d'Agricultura Urbana (octubre 2021) en el marc de la Caiptalitat Alimentació 
Sostenible 

LES 48H D’AGRICULTURA I VERD URBÀ 

https://les48h.cat/


 AGRICULTURA URBANA                                       ACCIONS 

4-5 Potenciar una xarxa de serveis d’agricultura urbana a cada districte i als 
barris per donar suport a l’estratègia 

Nova pàgina web creada de manera conjunta a EU: "Sembra Natura" i en 
procés la segona part de "Diàlegs als horts" 

4-6  Implementar instruments informatius diferenciats segons els destinataris 
Editades fitxes Flora Amiga, Fauna Útil, i Estructures per la fauna, així com el 

nou tríptic informatiu de la XHU. Nova pàgina web Sembra Natura amb vídeos 
educatius. 

SEMBRA NATURA 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/sembra-natura


GRÀCIES! 

WEBS: 
 

ESTRATÈGIA AGRICULTURA URBANA 
 

XARXA HORTS MUNICIPALS  
 

MAPA B+S 
 

RECURSOS: SEMBRA NATURA 
 

Correu-e: agriculturaurbana@bcn.cat 
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