
GRUP DE TREBALL
‘Fem possible una xarxa d'horts consolidada i cooperativa’
Segona trobada

Data: 27 de Novembre, de 10:30 a 12:30.
Lloc: Hort Font de la Guatlla. Carrer de la Guatlla, 5.

10:30-10:35 h. (5 minuts) Recepció i benvinguda dels assistents a la zona de picnic.
S’ubicaran cadires per seure en cercle i una taula auxiliar.

10:35-10:45 h. (10 minuts) Grup de treball d’horts de la Taula d’emergència
climàtica de Sants-Montjuïc. Explicació per part de Carolina López, Consellera de
Sostenibilitat del Districte Sants-Montjuïc.

10:45-11:00 h. (15 minuts) Quina és la història d’aquest hort? David Russell, soci
fundador de l’hort explica quins van ser els inicis de l’Hort Font de la Guatlla?

11:00-11:40 h. (40 minuts) Visita guiada pels diferents espais de l’hort: jardí
d'aromàtiques (Vanessa Algara), parcel·les de cultiu i espais comuns i zona de
compostatge (Yolanda Rodríguez).

11:40-12:20 h. (40 minuts) Debat final. De tornada a la zona de picnic es fa una
posada en comú (amb un petit refrigeri) de:

○ quines necessitats tenen els diferents horts assistents?
○ com creuen es podrien ajudar entre sí els horts de la xarxa del districte?

12:20-12:30 h. (10 minuts) On fem la següent trobada? Proposta: fer un recorregut
per tots els horts de Sants-Montjuïc que vulguin formar part de manera activa d’aquest
grup de treball.

Assistents:
1. Consellera Sostenibilitat Districte. Carolina López.
2. Oficina Taula emergència climàtica Sants-Montjuïc. Ana Villagordo.
3. Mans al Verd. Agricultura urbana. Parcs i Jardins. Mireia Abril.
4. Presidenta de l’Hort de Font de la Guatlla: Vanesa Algara (responsable de les

aromàtiques).
5. Secretària de l’Hort de Font de la Guatlla: Yolanda Rodríguez (responsable del

compostador).
6. Tresorer de l’Hort de Font de la Guatlla: David Russell.
7. Becky: membre de l’Hort de Font de la Guatlla.
8. Samuel: membre de l’Hort de Font de la Guatlla.
9. Lucie: membre de l’Hort de Font de la Guatlla.



10. Daniel: membre de l’Hort de Font de la Guatlla.
11. Manuel (pare Daniel): membre de l’Hort de Font de la Guatlla.
12. Agustina (mare Daniel): membre de l’Hort de Font de la Guatlla.
13. Carol Freire. Membre de l’hort de la Font Trobada.
14. Luca. Hort Sec / c. Margarit.
15. Alda. Hort Sec / c. Margarit.
16. Diego. Abono Km0.
17. Miki. Abono km0 i Connecthort (St. Martí, MaV).

L’Hort d'en Queni no va assistir, però es va excusar.

Organització de la sessió:
Tothom es presenta i planteja quin ha estat
el seu recorregut fins ser en aquell hort en
aquell moment. Es destaca molt la necessitat
de re connectar amb la natura i també de
trobar espais on relacionar-se socialment en
una ciutat on costa trobar aquests tipus
d’espais naturals i relacionals. Durant les
presentacions ja es genera debat i s’altera
completament l’ordre del dia, però la
naturalitat porta, precisament, a moments
de compartir neguits, triomfs i projectes de
futur. Tot sota el paraigües de l’emergència
climàtica.

A continuació, es fa una breu visita a l’espai
de compostatge, on es posa en comú
aspectes de manteniment. La gent d’Abono
Km0 aporta el seu coneixement.

Finalment, es fa una visita la conjunt de les
parcel·les. Una és de l’escola Magòria, altres
són de grups d’amics que estan des del
principi, altres són d’associacions i/o entitats
i d’altres s’omplen en funció de la llista
d’espera (que ara és d’unes 20 persones).

Les persones que estan en llista d’espera poden visitar l’hort i fer algunes tasques de
manteniment no lligades a una parcel·la en concret.

Intervencions:
● Districte:

○ Carolina López, Consellera de Sostenibilitat del Districte explica la
trobada en el marc de la Taula per l’emergència climàtica de
Sants-Montjuïc. Destaca que ens trobem en un districte amb molts horts
que no es coneixen entre sí i que es considera important crear una xarxa
de coneixement i suport.

○ Ana Villagordo, Oficina Tècnica de la Taula per l’emergència climàtica,



explica la seva funció de connectar l’estratègia de ciutat amb l’acció a
districte; i es presenta Sants-Montjuïc com un districte-pilot per trobar la
manera de fer que els aspectes relacionats amb l’emergència climàtica
pengin de gerència i siguin realment transversals en l’administració local
més propera al territori.

● Detalls de l’Hort de Font de la Guatlla:

○ L’hort s’organitza des d’una Junta formada per la presidenta, la
secretària, el tresorer i un representant de cada parcel·la. Ara mateix
tenen 10 parcel·les d’hort i el jardí d’aromàtiques. A la part d'hort una
de les parcel·les està gestionada per la Fundació Àmbit Prevenció que
tracta amb persones en situació de major vulnerabilitat i/o en risc
d’exclusió social. Hi ha una altra gestionada per l'escola Magòria amb
nens i nenes de 1er i 2on de primària i la resta les gestionen veïns i
veïnes del barri. En total, si contem aquestes dues parcel·les com si
fossin 2 socis, som 57 socis i sòcies.

○ La pandèmia va aturar els actes socials i oberts de l’hort, però en canvi
ha fet que hi hagi més gent interessada en formar part de l’hort per
recuperar el contacte amb la natura i també per contactar i relacionar-se
amb altres persones del barri.

○ S’ha trobat un pou sota l’hort que sembla ser un refugi antiaeri.

○ Es vol recollir aigua de pluja per regar. Cal aclarir-ho a nivell
d’infraestructura i assessorar-se. Reguen amb goteig.

○ Els i les membres assistents insisteixen que venen a l’hort per estar en
contacte amb la natura i per fer comunitat. Insisteixen que aquest
projecte els ha ofert moltes satisfaccions, també a nivell emocional. Un
dels membres té 79 anys i és el pare d’un dels membres i està molt
sorprès del que s’ha trobat. Pensava era algo més de cara a la galeria i
ha vist que no.

○ El jardí d'aromàtiques estava contemplat en el disseny inicial de l'hort
però aquesta àrea va quedar sense treballar quan l'entitat que
gestionava abans l'espai va marxar. Davant la importància reconeguda
per tothom de tenir un espai amb plantes aromàtiques autòctones es va
oferir la possibilitat de gestionar-ho a la Vanesa Algara i redissenyar-lo.
Passats dos anys des de llavors s’ha creat un espai nou de
biodiversitat al qual les plantes aromàtiques contribueixen a crear un
equilibri natural que ajuda a l'hort a combatre plagues i
mantenir-se sa sense haver de recórrer a l'ús de pesticides
sintètics. A més, les decoccions o ferments de moltes de les plantes que
cultiu són potents fertilitzants que ajuden a créixer i protegeixen la resta
de cultius. És, a més, un espai d'investigació i divulgació de
coneixements.

○ En David Russell, el tresorer de l’associació, ens va explicar que tenen
una parcel·la amb plantes cedides pel Viver dels Tres Pins.

● Detalls de l’Hort de la Font Trobada:

○ Es rega amb aigua freàtica que no està contaminada. L’any passat es va



fer una analítica i els nivells es mantenen estables.

○ Compten una torrentera que pretenia recuperar l’antiga torrentera dels
Tarongers. La gestió la porta Galanthus però actualment està una mica
abandonada.

○ Actualment han vist una proliferació de fauna al sol, bitxos bola, cucs i
semblants; diversos ocells (pardals, cotorres,...), reptils (sargantanes),
amfibis (reineta) i mamífers (rates i ratpenats, l'hort forma part de la
xarxa d'observació de ratpenats i fem activitats per observar-los i
escoltar-los). Galanthus volia potenciar la presència de rèptils i amfibis a
la torrentera i fa temps van deixar capgrossos, però sospitem que no han
prosperat. Aquest any vam fer un taller de caixes niu per atreure més
ocells.

○ Compten amb un centenar de parcel·les. Concretament, 111, 101 de
1,5x3 i 10 de 3x3 (aquestes les porten entitats i per tant les treballen
col·lectius que poden arribar a tenir fins a 30 persones o més). En total es
tracta d’unes 300 persones. Els principals problemes relacionats amb
això es deu al desconeixement del reglament intern i manca de sentit de
comunitat, manca de participació a les assemblees i tendències
individualistes.

○ L’ampliació, que estarà a prop, comptarà amb unes 70 parcel·les, tot i
que encara no està confirmat. A nivell de gestió aquesta ampliació
s’organitzarà amb una assemblea pròpia per la gestió comunitària del
nou espai.

○ A Font Trobada hi ha 27 persones en llista d’espera, inscrites des
d’octubre de 2019 i la llista s’ha tancat actualment. Al nou hort tenen un
gru motor de gent interessada i disposada a col·laborar en el projecte.
Unes 30 persones però encara amb una organització poc definida.

● Detalls de l’Hort Sec (cantonada del carrer Margarit i Passeig Antic de València,
al Poble-Sec).:

○ S’ha constituït com associació fa un any però fa 15 anys que està en
funcionament.

○ En total tenen 24 parcel·les i prop de 50 persones implicades que
s’organitzen a través d’assemblees amb diversos grups de treball
(manteniment, iniciatives, etc.)

○ Biodiversitat. Sobirania alimentària. Experimentació social – connexió
entitats barri. Escoles: tres Pins i Bosc de Montjuïc.

○ Fruiters. Posar en contacte amb Espigoladors per recollir i aprofitar l’excés
de fruita.

○ Proposar per Observatori Agricultura Urbana.

Abono Km0:

○ Estan al Parc de les Tres Xemeneies.

○ El seu projecte consisteix en poder distribuir els punts de recollida
d’orgànica als veïns i veïnes que després puguin fer servir aquest adob



per a les seves plantes. Aquest adob també es fa servir per als horts
urbans.

Acords:
● Fer la següent trobada després de festes, al març, a l’hort de la Font

Trobada. Intentar aconseguir que vinguin més horts. Objectiu principal:
plantejar si té sentit fer una Xarxa d’horts del districte?

● Interès de crear algun espai-eina-per definir per:

○ intercanviar tot el coneixement existent (bancs de llavors, com
mantenir bé una compostadora, com generar adobs naturals, com
millorar la recollida d’aigües pluvials per al reg i reduir així el reg amb
aigua de boca)

○ donar suport a nivell de gestió administrativa i econòmica (com
demanar subvencions o poder accedir a certs ajuts).

○ crear projectes educatius i de sensibilització conjunts, de manera
coordinada des de la xarxa d’horts del Districte.




