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1. Introducció
L'aplec és una proposta per a fer xarxa entre els actors que treballen en l'àmbit de l'agricultura
urbana a Catalunya amb l'objectiu principal de donar a conèixer a la població en general els
projectes i propostes d'agricultura a les ciutats.
En aquesta quarta edició s'ha mantingut la organització col·legiada entre vàries entitats i s'ha
proposat el lema "construïm sobirania alimentària" ja que vàries de les activitats han tractat
aquest aspecte en el marc de l'agricultura urbana i peri urbana.
La quarta edició de l'aplec ha coincidit amb una situació política especialment convulsa (el 27
d'octubre es va proclamar la República Catalana al Parlament). Aquesta situació probablement
ha interferit en la possibilitat de generar més impacte mediàtic i fins i tot amb les baixes de
darrera hora d'algunes de les activitats programades, especialment la bicicletada. Tot i això ha
estat un bon any, amb uns nivells d'assistència més elevats que l'any passat i un significatiu
impacte mediàtic.

2. Activitats realitzades
2.1.
Preparació
En el següent llistat hi ha les entitats de les quals ha participat activament a la comissió
organitzadora que s'ha reunit en plenari 6 vegades durant el 2017:
Conreu Sereny

http://www.conreusereny.cat/

Connect Hort

www.connecthort.wordpress.com

Ecohortus

www.ecohortus.es

Educahorts

https://educahorts.wordpress.com/

Associació Nafent

http://nafent.info/wordpress/

Tarpuna

www.tarpunacoop.org

2.2.
Realització
2.2.1. Programa d'activitats
Es pot dividir en dues parts. La diada de l'aplec és la trobada principal, el dissabte 28 d'octubre,
amb activitats lúdiques i divulgatives, pensada per a la ciutadania en general. La segona part
són les activitats de la setmana anterior, més diverses i que han respost a les necessitats dels
diferents actors (escoles, xarxa d'horts comunitaris, biblioteques).
A. Diada de l'aplec

El dissabte dia 28 d’octubre us convidem a totes i tots a participar d’una jornada lúdica i
festiva, amb activitats per a totes les edats durant tot el dia, que realitzarem a la cruïlla dels
carrers Consell de Cent i Compte Borrell de Barcelona, prop de a l’Espai Germanetes.
Programa del dissabte:
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10.00 Ruta en Bicicleta per diferents horts urbans
12.00 Taller de micro-hort urbà
13.00 Taller Hotel d’insectes
14.00 Dinar Paella Popular
16.00 Taller de bombes de llavors
16:00 Speakers corner
17.00 Tastet de Permacultura
17.30 Dinar amb concert
Durant tot el matí: mercat de pagès
B. Setmana de l'aplec

L'hort al balcó i terrat: quins són els trucs per què funcioni bé?
Dilluns 23 d'octubre de 19h a 20.30h
Lloc: Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta (Plaça Carmen Laforet, 11, Barcelona)
A càrrec de: Josep M. Vallès, horticultor urbà i enginyer agrònom, autor del llibre "L'hort urbà,
manual de cultiu ecològic en balcons i terrats".

"Huertos Urbanos: tod@s a cultivar pero nadie a gestionar, el caso de Andalucía"
Dimarts 24 d'octubre de 19.30h a 21h
Lloc: Associació RAI (carrer Carders 12 principal, Barcelona).
Xerrada - col·loqui a càrrec de Raúl Puente Asuero (Profesor de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla y miembro de la asociación Comité Pro-Parque Educ. Miraflores)

Com està de salut el sòl del nostre hort? Taller de cromatografia.
Dimecres 25 d'octubre de 17.30 a 19.30h
Lloc: Institut Vall d'Hebron (Pg. de la Vall Hebron, 93-95, Barcelona)
Taller pràctic per realitzar cromatografies de Pfeiffer, un mètode pràctic per avaluar la salut i la
vida dels sòls dels nostres horts.

Taula rodona sobre sobirania alimentària
Dijous 26 d'octubre de 18 a 20h
Lloc: Sala de premsa de l'Ajuntament de Badalona. Edifici del Viver. (Plaça Assemblea de
Catalunya, 9-12 Badalona)
A partir de l'experiència del poble d'Urduña que ha desenvoluat un projecte de promoció de la
producció ecològica es reflexionarà sobre la sobirania alimentària.
Ponents:
Marijo Imaz Gurrutxaga de EKOIZPEN, (servicio de dinamización local agroecológico) i Idoia
Aginako Arbaiza, alcaldessa de Urduña
Alex Mañas, regidor de Badalona pròspera i sostenible
Cinta Pérez, directora del Parc de la Serralada de Marina,
Francesc Magrinyà: Director de l'Àrea de planificació estratègica de l'AMB
Gustavo Duch, activista per la Sobirania alimentària,
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Trobada internacional: Agricultura urbana amb finalitat social
Divendres 27 d'octubre de 9h a 14h
Lloc: Espai Jove La Fontana (Carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012 Barcelona)
Trobada internacional en el marc del projecte europeu Interreg MED MADRE, amb participants
de França, Itàlia, Grècia i Albània. Es compartiran experiències i reptes al voltant dels projectes
d'agricultura urbana que tenen com a objectiu atendre les necessitats dels col·lectius
vulnerables.

2.3.

Avaluació

S'ha fet arribar una enquesta d'avaluació a totes les persones inscrites. Hi ha hagut 19
respostes i els resultats són els següents:
Avaluació global (del 1 al 10): 8,47.
Avaluació de les activitats (del 1 al 5)
Activitat

Avaluació

Col·loqui huertos urbanos, todos a cultivar nadie a
gestionar
Taller de cromatografia

4,0

Taula rodona sobirania alimentària

3,5

Trobada internacional "apleking"

3,9

Bicicletada

4,0

Tallers del dissabte

4,3

5,0

3. Resultats
3.1.
Participants
S’estima que van participar en alguna activitat de l’aplec prop de 442 persones directament,
repartides de la següent manera:
Activitat
Col·loqui huertos urbanos, todos a
cultivar nadie a gestionar
Taller de cromatografia
Taula rodona sobirania alimentària
Trobada internacional "apleking"
Bicicletada
Tallers del dissabte

Persones participants
34
25
20
78
35
250
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3.2.

Impacte als mitjans

L'impacte més important aquest any ha estat aconseguir que TV3 posés la notícia de l'aplec al
telenotícies migdia del dia i també al seu portal de notícies. L'aplec també va sortir anunciat El
Periódico) i 6 impactes a programes radiofònics i 6 en mitjans digitals o de paper. A l'annex
d'impacte als mitjans hi ha informació detallada.
La coincidència amb el moment polític (el 27 d'octubre es va proclamar la República Catalana),
ha dificultat sens dubte la consecució de més impactes.

3.3.

Impacte a les xarxes socials i web

Estadístiques web durant el 2017

Xarxes socials:






Facebook (www.facebook.com/Aplecagriculturaurbana./ amb 605 seguidors.
Twitter (@agriurb), amb 647 tweets, 756 seguidors i 606 seguint.
El butlletí de l’aplec compta amb 340 correus electrònics que inclouen les persones i
entitats participants i les inscripcions al mateix web d’agricultura urbana.
Pàgina web (www.agriculturaurbana.cat) que ha assolit 27043 visites durant l'any (43%
més que l'any anterior), amb una punta a la primavera i a l'octubre, coincidint amb la
celebració de l'aplec.
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3.4.

Documentació

S'ha generat un resum de la jornada sobre "Huertos urbanos, todos a cultivar pero nadie a
gestionar" i també un resum de la taula rodona sobre sobirania alimentària. Aquests
documents es mostren a l'annex i estan penjats al web.
La major part de les presentacions dels ponents dels tallers o dels grups de treball han estat
penjades al web configurant un primer fons de recursos sobre els diferents temes de l’aplec
(www.agriculturaurbana.cat/documents).
Hi ha 125 fotografies de l’aplec que es poden visualitzar i baixar al següent enllaç:
https://www.flickr.com/photos/127909562@N03/

4. Conclusions i futur de l’aplec
L'equip de coordinació considera molt positiu els resultats de l'aplec i té la intenció de seguir
realitzant-lo. L'avaluació s'ha recollit en un DAFO:
DAFO
Debilitats
Falta potenciar un espai lúdic infantil, conta
contes.
Més difusió a nivell de ciutat i més capacitat
d'atreure gent
Falta més gent relacionada amb els horts a la
ciutat
Massa activitats dissabte, potser eliminar les
de la tarda

Amenaces
Coordinació amb el mercat de pagès

Fortaleses
Reunir al mateix espai actors diferents
Diferents tallers
Intercanvi d'experiències
Trobada d'hort + mercat a pagès + massa
crítica
Paella entrebancs
Sepaking corner
Carpes i decoració
Tríptics molt bé
Intercooperació entre els organitzadors

Oportunitats
Sinèrgies amb el mercat de pagès
Aplec com a "mater" cap a alguna banda.
Algun tipus d'intenció

Recomanacions per a properes edicions:
-

Fer l'avaluació dels participants en el moment d'acabar l'activitat.
Durant la setmana fer activitats enfocades a col·lectius, sota demanda, de manera
similar a com s'ha fet aquest any.
Continuar fent l'Aplec en un mercat de Pagès, a Germanetes o en un altre.
Activitats del dissabte, només al matí.
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-

Eliminar la bicicletada del dissabte o potser fer-la un altre dia.
Descriure millor les activitats del dissabte al tríptic.
Millorar la coordinació amb el mercat de pagès.
Es podria encarregar la bicicletada pels horts a Massa Crítica.
Establir la ciutat convidada cada any, com aquest any que han vingut de Sevilla.
Extendre l'Aplec a altres ciutats de l'AMB.
Fer una avaluació conjunta amb Germanetes.
Incloure una xerrada dins la Fira de la XES.
Treballar l'Aplec 2018 amb més anticipació, amb un pla de treball pautat a partir de
gener.
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5. Annexes
5.1.
Conclusions de les taules rodones i grups de treball
5.1.1. Agricultura urbana i sobirania alimentària
6.
(Extracte de la taula rodona del 26 d'octubre de 2016 a Badalona)

A l'aplec 2017 hem reflexionat sobre la sobirania alimentària i el paper que hi pot tenir
l'agricultura urbana. Des de 1980 al món hi ha menys camperols que consumidors i des del
maig del 2007 hi ha més població a les ciutats que a les zones rurals.
Sobirania no és el mateix que autosuficiència alimentària, sobirania és arribar al màxim del que
podem produir segons les nostres condicions naturals. La sobirania alimentària no està en
contra del comerç ni tampoc és la obsessió pel Km0. Hi ha estudis que indiquen que Catalunya
podria auto abastir-se en un 99% de les necessitats alimentàries en producció ecològica i amb
una dieta semi-vegetariana. La realitat, però és ben diferent, actualment estem important un
70% dels productes alimentaris que consumim.
Gustavo Duch comenta que la sobirania alimentària té a veure també amb la justícia global,
que Europa roba els recursos dels països pobres com el Marroc. Per exemple, actualment 2/3
parts del peix que es consumeix ve de fora de les nostres costes. És per això que proposa el
concepte de "sobrietat alimentària".
A Catalunya hi ha estudis que indiquen que podríem multiplicar per dos la terra agrícola. Per
aconseguir-ho cal sumar iniciatives, donar la veu a la societat civil per a què els canvis siguin
des de baix i siguin canvis veritables. Hi ha vàries iniciatives que van en aquest sentit:
menjadors escolars ecològics, mercats de pagès i projectes de recuperar la matèria orgànica.
El canvi cultural necessita més temps però és més sòlid. Ens cal ajuntar les activitats que ens
fan escriure el relat. Els ajuntaments signen tots els manifestos però després no són posats
realment a la pràctica i hi ha projectes que es moren per falta de suport.
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A més del recurs terra cal incloure la gestió de l'aigua (tan o més important per a l'agricultura
que la terra) i l'energia. La gestió de l'aigua és sovint un despropòsit, per exemple en el cas del
consum energètic per la dessaladora de l'aigua.
Hem de tenir en compte que quan comprem i consumim estem determinant l'estructura
econòmica, en certa manera estem votant. Cal doncs, un consum més conscient.
Algunes accions interessants poden ser la recuperació de masies antigues i espais, la promoció
de ramats que s'adapten a la sequera, com les cabres i l'ús del bosc com a recurs.

6.1.1. Huertos urbanos: todos a cultivar pero nadie a gestionar, el
caso de Andalucía
(Taula rodona en el marc del IV Aplec d'Agricultura Urbana, 24 d'octubre de 2017)
Dins del marc de L’aplec d’agricultura Urbana i com a part del cicle de jornades de l’Associació
EcoConcern Innvovació social va tenir lloc en l’espai RAI la xerrada: Huertos Urbanos: Tod@s a
cultivar pero nadie a gestionar, el caso de Andalucía.
En primer lloc es va fer una introducció sobre l’Aplec i es va parlar sobre els horts urbans de la
ciutat de Barcelona per emmarcar la xerrada. Seguidament, Alfonso Pecino, tècnic de
l’Ajuntament de Barrios (Cádiz), amb més de 30 anys d’experiència en gestió d’horts urbans va
explicar que els horts urbans son multifuncionals, incloent funcions socials (p. ex. educació,
identitat, salut), territorials (p. ex. paisatge, revitalització d’espais), econòmiques (p. ex. nivell
de vida, feina) i medi ambientals (p. ex. reduir els efectes d’illa de calor, potenciar la
biodiversitat).

La xerrada es va anar desenvolupant entorn de dues idees clau. La primera, més general, sobre
el procés cíclic d’aparició i desaparició d’horts urbans en paral·lel a les etapes de crisis i
prosperitat econòmica. El ponent va emfatitzar que la multi-crisis a l’estat espanyol havia fet
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prosperar els moviments agroecològics i, en concret, hi va haver un creixement exponencial
dels horts a Andalusia, sobretot a partir de l’any 2008, com va passar també a la ciutat de
Barcelona. La segona idea va pivotar sobre com gestionar els horts urbans. L’Alfonso va
explicar que l’any 2014 a Andalusia es va obrir un procés de reflexió sobre els horts urbans i es
va fer la primera jornada sobre horts urbans de tota la comunitat autònoma. La qüestió bàsica
fou si “Pot la terra i la suor sostenir els horts urbans?”. És a dir, com es manté a la llarga un
hort després de la motivació i il·lusió inicials. Es va parlar dels diferents models de gestió,
incloent l’autogestió, la co-gestió entre un ens públic i un privat o la gestió municipal. A partir
d’aquí la xerrada es va dirigir en com superar la monotonia de la gestió passats els moments
inicials d’aprenentatge comunitari, com es podien superar els problemes d’excés d’assemblees
o assemblees interminables, burocratització de processos, presa de decisions massa llargues,
monopolització dels discursos per part d’algunes persones, etc. Per donar resposta a tots
aquests interrogants el ponent va proposar dos eines bàsiques, la primera la formació de
xarxes, ja sigui en forma de federacions, plataformes o xarxes informals i la segona la legislació.
L’Alfonso Pecino creu que es necessari un marc legal, que podria ser una legislació autonòmica
en el cas d’Andalusia per tal de garantir la continuïtat dels horts i protegir-los jurídicament i
que no estiguin sotmesos als períodes cíclics de crisis.
Finalment va haver un col·loqui obert que sobretot va girar entorn del tema de la gestió, dels
horts okupats i de la legislació. El ponent va reiterar la seva idea d’intentar legalitzar els horts,
en la forma que sigui, per tal de protegir-los. Va explicar que si no s’estava institucionalitzat
s’era molt fràgil, una altra cosa és el tipus de gestió que se li pugui donar a l’espai, que pot ser
totalment participativa i des de baix.

1.1.1. Informe de l'event internacional (apleking)
The APLEKING was the first Transnational Working Group (TWG) meeting of
the Interreg MED MADRE project. It was organized by MedCities in
collaboration with the social inclusion cooperative TARPUNA in the framework
of the annual Aplec (Gathering) of Urban Agriculture.
The meeting gathered about 60 stakeholders from the metropolitan areas of Montpellier,
Marseille, Bologna, Tirana, Thessaloniki and Barcelona to address transnational challenges to
strengthen urban agriculture as a mechanism to foster social inclusion and innovation. The
partners’ attending the event were: AViTeM, ANIMA Investment Network, CHIEAM-MAIMAgronomic Institute of Montpellier, Metropolitan City of Bologna, Aristotle University of
Thessaloniki, MedCities and the Agricultural University of Tirana. Each partner came
accompanied by 3 to 5 stakeholders involved on urban agriculture and social inclusion.
The first day the morning was devoted to the Transnational Working Group meeting, opened
by Oriol Barba, MedCities director, who gave the floor to a series of INSPIRING projects
presentations by stakeholders of the 6 metropolitan areas. The presentations can be
downloaded HERE.
The consolidated results of the Metropolitan Working Group meetings (MWG) hold in the 6
areas prior in the year were presented as to the topic of Social Inclusion and Urban agriculture
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to set the basis of the diagnosis as to the challenges and opportunities. On the basis of that
diagnosis, participants discussed in “World Café Format” around 5 topics:
1. Social integration for vulnerable collectives and migrant population
The role of social innovation projects in relation to alleviating problems and satisfying needs of
both vulnerable collectives in general and migrant population in particular is well recognized.
However, the lack of integration of these projects into broader social policies, or the low
degree of connection between some of them and their local context, are some of the factors
that limit their possibilities. What measures would maximize the impact of social innovation
projects?
2. Job placement strategies
The capacity-building role of social innovation projects and their contribution on creating
better habits for vulnerable populations are some of the strengths of these initiatives, but the
creation of stable job opportunities for the people who participate in them, be it in the
projects themselves or outside of them, seems to be one of the main weaknesses across all
regions. What job placement strategies could be put in place in order to better secure these
work prospects?
Support from the administration
The existence of incoherent regulations on MPA-related social innovation across different
government levels and, in some cases, the lack of specific legal frameworks, jeopardize the
development of these initiatives. How could this issue be addressed and what other measures
should public administrations adopt in order to support the development of social innovation
practices?
4. Viability of projects
At some point, most projects of social innovation in MPA struggle with financial difficulties,
lack of participation or other reasons. What factors contribute to a stable and long-term
viability of these projects? What guidelines and actions could be promoted so that their
difficulties are minimized and effectively overcome?
5. Mediterranean cluster on MPA
One of the expected outputs from the MADRE project is the creation of a cluster on MPA, that
is, a network of metropolitan areas that could continue to share information, develop projects
and else. What aspects of social innovation could be addressed through this cluster? What
existent interactions could benefit from that? What resources would be available?
Discussions resulted on recommendations answering those questions which will be reflected
on a “Metropolitan Agriculture and Social Inclusion White Paper” which will feed the MADRE
Policy Paper. The latest will structure recommendations at different policy level to reinforce
urban and peri urban agriculture as an instrument to underpin innovation on different areas as
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social inclusion, production, consumption, territorial planning, research and networking. The
full set of policy recommendations will be available and presented to the public next July 2018.
The afternoon of the 27th was devoted to a technical visit to Badia del Vallès to get insight and
on the social project promoted in the municipality in connection to their social garden and
other green areas. The visit finished with an early dinner of traditional seasonal food provided
by the local Gipsy Women Association.
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1.2.
Recull de premsa
1.2.1. Televisió
TV3 http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/laplec-dagricultura-urbana-vol-consolidarelshorts-a-la-ciutat/video/5698308/
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1.2.2. Ràdio
Ràdio Nacional d'Espanya, programa Metropoli 23/10/2017 (minut 15.30)
Ràdio Nacional d'Espanya, programa Via Verda 15/10/2017 (minut 33)
Ràdio Nacional d'Espanya, Informatius Radio5 23/10/2017
Ràdio Nacional d'Espanya, Informatius Radio 4 28/10/2017
Ràdio Nacional d'Espanya, programa Món Possible 28/10/2017 (minut 42.10 )
Onda Cero, programa La ciutat 25/10/2017 (minut 21.50)
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1.2.3. Premsa escrita
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/noticia/barcelona-acull-la-4a-edicize-delaplecdagricultura-urbana

http://sostenible.cat/noticia/barcelona-acull-la-4a-edicio-de-laplec-dagricultura-urbana
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http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/barcelona-acull-la-4a-edicizedelaplec-dagricultura-urbana
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http://sostenible.cat/node/118353
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1.2.4. Recull de fotografies
Es poden visualitzar totes les fotografies de l'Aplec 2017 a:
https://www.flickr.com/photos/127909562@N03/albums/72157689119850001/with/239157
15297/
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