
 

Hort Social Comunitari “en xarxa”  
La  Verneda-Sant Martí 
 
A continuació presentem el nostre projecte  
Hort Social Comunitari “en xarxa” Verneda -Sant Martí de Provençals. 
 
Antecedents històrics: 
 
En aquest moment de crisi económica els veïns observem que molts dels espais en que 
possiblement es poden construir equipaments o espais per aquests fins probablement no 
podrán fer-se realitat per les dificultats que en la actualitat estem travessant..,per tant, un grup 
de veïns i entitats amb molta il·lusió, motivació i carregats d’ idees per millorar el nostre futur 
hem decidit començar a dialogar i fer propostes de contingut social, per tal de beneficiar les 
persones, i de revalorar els espais més emblemàtics, reconeguts però en l’actualitat en desús. 
 
El projecte Hort Social Comunitari “en xarxa” Verneda - Sant Martí de Provençals va dirigit 
 als veïns, veïnes i entitats que participem en la seva definició, i a més té com a objectiu 
general donar cabuda a tots els residents del barri que vulguin unir-se. Per aquest motiu, estem 
analitzant  totes les possibilitats d’ubicació d’hort urbà social comunitari al barri, que s’aniran 
executant, en la mesura del possible, a mida que augmenti la demanda dels veïns i veïnes. 
 
La nostra proposta/projecte d’ Hort Social Comunitari “en xarxa” Verneda- Sant Martí de 
Provençals neix d’un grup d’entitats, que a partir de la primavera de 2011 (abril) inicia 
contactes amb veïns i veïnes del barri així com d’altres entitats que es vulguin unir al projecte 
per a treballar en la seva definició. 
  
Actualment, estan treballant activament en aquest projecte el PEP Pla d’Energia Participatiu, 
Xarxa Comunitària La Verneda Sant Martí, Verneda Solidària, Sant Martí –La Verneda en 
transició, l’Associació Gira-sol de Sant Martí. També han mostrat interés en col·laborar i 
participar del mateix les següents entitats Barcelona en transició, Espai Ambiental, Ampa 
Escola Verns, Ampa Escola La Pau, Confianza Solidaria, Gregal, Raons Públiques, Fundació 
Pere Mitjans, Fundació Joia, Cooperativa Verdneda, Cooperativa Gira-sol, Sucspirart / Diables 
Verneda, Saräu. Associació d’Oci Inclusiu, Coordinadora d’Entitats Vern, Ateneu Llibertari 
Naturista Verneda...més una relació de fins a 15 més amb les quals ja hem entrat en 
contacte....a més disposem de l’interés voluntari, fins a la data d’avui, de més de 50 persones a 
títol individual. 
 
Els principis que pensem poden sustentar i articular aquest projecte són els de la cura de les 
persones i cura de la nostra estimada “Terra” i la metodologia de treball el desenvolupament 
dels recursos de interacció comunitària i de recolzament a les necessitats socials del nostre 
barri. 
 
La nostra visió de la realitat actual és la de engegar projectes que facilitin una vivència positiva 
del futur que ha d’arribar, així com una reconexió amb la natura, la vida...l’orígen de la nostra 
existència i raó de ser com a éssers, de la qual estem tan mancants en el medi urbà.  
 
La pràctica hortícola, la tasca que es pot desenvolupar en el nostre Hort Social Comunitari 
“en xarxa” Verneda - Sant Martí de Provençals  així com els aprenentatges i la 
sensibilització que es desprenen de la mateixa són miralls en els que podem fer els canvis de 
valors que tant necessitem en l’actualitat, capacitats i sabiduria milenàries a les que el nostre 
món actual a donat l’esquena: paciència, solidaritat, estima als altres, reconeixement d’allò 
divers, saber esperar, el cicle de la vida, el creixement, la maduració... 
L’actual situació de crisi multidimensional ens anima a buscar solucions creatives en el marc 
dels recursos que tenim en el nostre entorn i la nostra reflexió es dirigeix a aquells espais que 
“provisionalment” no estàn en ús...El nostre plantejament és el de treballar en la hipòtesi d’un 
acord d’ús definit i delimitat ( en el temps i les condicions d’ús ) que contempli clarament que si 
l’espai recupera el projecte al que estava destinat originalment cessi la nostra activitat sòcio-
cultural i d’integració associativa de veïns i veïnes. 
 



El fet que les entitats i veïns es responsabilitzin de dur a terme aquest projecte garantirà la 
millora i conservació d’espais que d’altra manera poden acabar degradant-se pel pas del temps 
o per l’aparició d’animals o plantes adventícies. 
 
El procés té la voluntat de ser participatiu i per tant aquest només és un esborrany-resum que 
serà posat a debat per tal que entre totes les persones i entitats del barri interesades s’arribi a 
un consens i un com promís per a compartir objectius i responsabilitats en el marc que el/els 
propietaris del terreny estableixin. 
 
Objectius generals 
 
Els principals objectius que ens plantejem d’inici amb aquest projecte d’hort urbà comunitari es 
poden resumir en els següents punts: 

• Mediambientals:  
o El contacte amb la terra i el fet d’aprendre els cicles de producció de vegetals, 

la seva diversitat, etc. que és positiu a nivell d’educació ambiental. 
• Salut: 

o L’exercici físic que implica el treball en un hort tindrà efectes positius en la salut 
de les persones. 

o Els cultius en aquests horts urbans hauran de seguir els criteris de l’agricultura 
ecològica cosa que permetrà a les persones que hi treballin una alimentació 
més saludable. 

• Socials i comunitaris: 
o Fomentar un espai compartit amb d’altres veïns i entitats on les parcel·les es 

treballaran de forma conjunta per un grup d’ells, el projecte d’horts urbans 
fomentarà el contacte entre veïns i veïnes de diverses edats, procedències i 
condicions socials, que permet un enfortiment de la xarxa social. 

o Articular projectes que generin la trasversalitat intergeneracional i la xarxa 
d’intercanvis de coneixements. 

o Recolzar la inclusivitat de diferents col·lectius amb dificultats ( persones amb 
disfuncionalitats físiques, psíquiques, exclusió social, ètnica, de gènere, etc... 
per a formar part del teixit associatiu generant ponts de relació). 

 
Esperem que aquest projecte amb vocació integradora i de dinamització social del nostre 
barri en el que tenim tantes il·lusions i esperances es pugui fer realitat ben aviat. 

 
Restem a la vostra disposició. 
 
Atentament, 
Teresa Prats ( Verneda Solidària ) 
Luis Berlanga ( Associació Gira-sol de Sant Martí ) 
Merche Lasheras ( Xarxa Comunitària La Verneda Sant Martí ) 
Ricard Álvarez ( PEP, Pla d’Energia Participatiu ) 
 


