
ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DE LA PRIMERA TROBADA DEL GRUP DE
TREBALL ‘FEM POSSIBLE UNA XARXA D’HORTS CONSOLIDADA I
COOPERATIVA’

Dijous 15 de juliol a les 17 h en format telemàtic

Ordre del dia

1. Benvinguda i ronda de presentacions. 

2. Breu explicació dels objectius del grup de treball

3. Objectius del grup i el marc de la Taula d’Emergència Climàtica de Sants-Montjuïc sota el qual
s’inscriu. 

4. Intervenció de Mireia Abril del Departament de Mans al Verd de Parcs i Jardins.

5. Ronda d’aportacions entre els assistents.

6. Passes a seguir i tancament de la sessió. 

Assistents:

Consellera de Medi Ambient del Districte Carolina López
Secretaria de l’Oficina Tècnica de
l’Emergència Climàtica del Districte

Ana Villagordo

Adjunta a Gerència del Districte Anna Xuclà
Agricultura Urbana. Departament de
Mans al Verd. IM Parcs i Jardins. Ecologia
Urbana, Ajuntament de Barcelona

Mireia Abril

Hort de la Font Trobada Carol Fraile
Hort de La Puri Rosa Cardús
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Hortsec Lucca Bucciarelli
Font de la Guatlla Alberto Manzano
Hort d’en Queni Laia Otero
Hort d’en Queni Alba Campmany
Petita María Mertxe García
Punt Multimèdia Oriol Blas

Educador social Club Social Ments Obertes
Sants-Montjuïc. Sant Pere Claver.

Daniel Sutil

Abono km0 Miki Royan
Economat social Jep Pedrosa
Comissió de seguiment del barri de la
Marina (el Prat i Viladecans)

José Pardo

1. Benvinguda i ronda de presentacions

Ana Villagordo es presenta i informa que la sessió s’està gravant. Ana és ambientòloga i des del gener
porta la Secretaria de l’Oficina Tècnica de l’Emergència Climàtica del Districte.

Es van crear sis grups de treball, s’han prioritzat dos grups, un és aquest grup de treball i l’altre és el
d’Horts. Els altres s’aniran activant properament.

A la plataforma Decidim trobareu l’acta i documentació. Probablement més endavant ho farem en un
espai web.

https://www.decidim.barcelona/assemblies/emergenciaclimatica

L’emergència climàtica a ciutat, s’ha baixat a nivell de cada Districte fent una mesura de govern. En el cas
de Sants-Montjuïc, es va fer just abans de la pandèmia i consta de 46 accions, i 15 es treballen des de
grups de treball.

Es fa una ronda de presentacions de tots els participants, on cadascú va expressar les seves necessitats i
expectatives respecte a la taula. Igualment es van presentar l’equip de l’oficina tècnica del districte i el
personal de l’àrea que ens va acompanyar.

2. Breu explicació dels objectius del grup de treball

Breu introducció de la raó de ser del grup de treball a càrrec de la consellera d’Emergència
Climàtica, la Carolina López.

En el marc de l’any en que Barcelona es la capital de l’alimentació sostenible, s’ha decidit crear
aquest grup de treball que penja de la mesura de govern sobre l’emergència climàtica del
districte, per la gran quantitat d’horts que existeixen al territori de diferent tipus: municipals,

https://www.decidim.barcelona/assemblies/emergenciaclimatica
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públics, comunitaris, en cessió i amb conveni. Molts dels grups són informals, amb una
estructura no gaire forta i amb diferents graus de dificultat per relacionar-se amb l’administració
i amb molt poca per interrelacionar-se entre ells. A més, al grup de treball s’han convidat agents
que no són horts però poden afegir qualitat al debat i aportar eines i coneixement, com ara el
Punt Multimèdia Casa del Mig, que està treballant en dispositius de reg automàtic, i l’Economat
i Abono KM 0 que estan treballant el vermicompostatge. Els horts també serveixen per donar un
servei de salut a persones amb discapacitats de diferents tipus, i per això també hi ha
convidades entitats de discapacitats que s’encarreguen de diferents horts i poden aportar
informació sobre accessibilitat i sobre la millora de la salut relacionada amb el treball al hort.

Per tant, els nostres objectius amb la creació d’aquest grup de treball són dotar d’eines i millorar
la interrelació entre tots els horts del districte, aportar coneixement i crear projectes conjunts,
en matèria d’alimentació i salut, així com millorar el coneixement de la sobirania alimentària de
la població. Volem compartir informació i coneixement, fer xarxa, compartir estratègies, crear
noves sinèrgies i comunitat. Per últim, un objectiu possible pel grup és la lluita conjunta contra
l’emergència climàtica, donat que la qualitat del verd al nostre districte es baixa i l’existència
dels horts pot millorar aquest indicador i d’altres.

A preguntes dels participants es va acordar:

● Convocar reunió bilateral amb l’hort de la Petita Maria per veure d’avançar en el seu
projecte

● Convocar reunió amb l’àrea i l’hort d’en Queni per poder explicar el nou plec dels espais
buits.

3. Objectius del grup i el marc de la Taula d’Emergència Climàtica de Sants-Montjuïc sota
el qual s’inscriu. 

Projecció de la presentació de la Diagnosi climàtica del Districte

Ana Villagordo ens explica com afectarà el canvi climàtic al Districte:

- La temperatura mitjana del Districte augmentarà, tot i que menys que en altres districte de
la ciutat.

- Les nits tropicals és el que més ens afectarà.
- Tindrà una reducció de precipitacions per sota de la mitjana de la ciutat.
- Illa de calor: impacte moderat. El barri de Sants és qui patiria més.
- L’índex de consum domèstic està en la banda alta respecte a la mitjana de la ciutat.
- La qualitat de l’aire estem en un impacte moderat. Comptem amb alguns eixos sorollosos i

contaminants, i comptem amb el port.
- Inundabilitat urbana té un impacte baix-moderat. Sants – Badal i el Paral·lel són els punts

més conflictius.
- Biodiversitat: impacte alt.
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- Incendis: Impacte baix-moderat. Tot i que el perill ja és rellevant.
- Pobresa energètica:  a Sants-Montjuïc el 10% de la població pateix aquest tipus de pobresa,

dins la mitjana de Barcelona.  La Marina és on hi ha més pobresa energètica.
- La Marina, Sants-Badal i Sants són els barris on afecta més els períodes càlids.

S’adjunta la presentació projectada amb aquesta acta.

Mesura de govern del districte

El 15 de gener de 2020 Barcelona va declarar l’emergència climàtica a Barcelona. La mesura de govern
del Districte assumeix la lluita de la ciutat des del Districte. Es tracta d’aterrar al territori l’acció climàtica
de la ciutat de Barcelona.

Sants-Montjuïc té els primers grups de treball de districtes de la ciutat.  La mesura de govern estableix 7
grans reptes i dues adaptacions:

Reptes:

- Canvi de model urbà
- Canvi de model  de mobilitat i infraestructures
- Canvi de model econòmic
- Canvi de model de consum i residus
- Canvi model energètic
- Canvi model d’alimentació
- Canvi de model cultural i educatiu

Adaptacions:

- Tenir cura de la salut
- Tenir cura de l’aigua

A l’apartat de participació ciutadana és on s’ubicaria la necessitat de triar un equipament de districte per
liderar i promoure l’acció climàtica i estendre la cultura de la sostenibilitat als barris.

A la mesura de govern
(https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/sites/default/files/documentacio/mesura_de_govern
_emergencia_climatica-sants-montjuic_0.pdf) hi ha les accions prioritàries per tirar endavant.

4. Intervenció de Mireia Abril

La Mireia es disculpa perquè malauradament la connexió no li funciona bé i no pot parlar. S’ofereix a
enviar el powerpoint que havia preparat per compartir la informació i vindrà a la propera reunió per tal
de fer la seva intervenció.

https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/sites/default/files/documentacio/mesura_de_govern_emergencia_climatica-sants-montjuic_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/sites/default/files/documentacio/mesura_de_govern_emergencia_climatica-sants-montjuic_0.pdf
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5. Ronda d’aportacions

A la ronda d’aportacions, els participants van agraïr l’espai. El Casal Multimèdia va explicar que té
preparats els prototips pel rec automàtic però no tenen jardí ni plantes i els agradaria crear sinèrgies
amb els horts presents. Jep Pedrosa de l’Economat va compartir un vídeo de la feina feta amb el projecte
Som i serem cucs de terra i Abono KM0 va manifestar la possibilitat de treballar de forma conjunta. Jep
també va demanar ajuda als horts per pastorejar els cucs a l’estiu quan les escoles estan tancades.

Des de l’Hort de la Font de la Guatlla es va manifestar la necessitat de crear un debat sobre què poden
aportar els horts en matèria de lluita contra l’emergència climàtica i no només com sobirania alimentària
i salut.

El José Pardo va fer incidència en la importància de l’hort a tots els nivells per a la salut i els beneficis
psicològics que suposa. Va explicar també com grups de veïns i veïnes que no troben espais per fer horts
s’han unit per cercar parcel·les al Prat o altres ciutats properes per poder portar endavant l’activitat.
Demana més espais.

L’Hort de la Puri manifesta que abans de participar ha de traslladar la informació a la seva assemblea i té
dubtes sobre la duplicitat d’aquesta nova xarxa amb altres que existeixen a la ciutat.

Es parla també de fer mancumunació dels recursos necessaris, com són terres, eines, abonament, etc.

6. Passos a seguir i tancament de la sessió

Us farem arribar l’acta i la documentació .

La propera sessió serà després de les vacances d’estiu.

La sessió finalitza a les 18;30 h.

Qualsevol aportació la podeu comentar a través del correu electrònic:
dte03_emergenciaclimatica@bcn.cat

mailto:dte03_emergenciaclimatica@bcn.cat

