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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.
Aquesta cinquena edició de l’Aplec ha estat una oportunitat per organitzar la trobada fent
sinèrgies amb la segona edició de la CompostFest organitzada per l’Aula Ambiental de Sagrada
Família. El compofest és una jornada dedicada al compostatge comunitari urbà amb diverses
activitats amb un component lúdic i festiu. El reciclatge dels residus orgànics al horts
mitjançant el compostatge és una pràctica relativament estesa però que té un potencial de
futur molt gran, per això es va considerar oportú sumar esforços en la difusió de les dues
propostes de forma conjunta tot i que cadascuna ha organitzat els seus actes en paral·lel.
La cinquena edició de l'Aplec, al realitzar-se a la tardor, ha coincidit amb la commemoració
d’algunes dates significatives per la situació política actual. Això ha fet que calgués ajustar
algunes activitats i en un cas suspendre’n una per impossibilitat de realitzar cap acte coincidint
amb el primer d’octubre. Això no ha afectat a la participació i els nivells d’assistència han estat
més alts que els darrer any. També ha perjudicat l'impacte mediàtic la defunció de la soprano
Montserrat Caballé, que va coincidir amb el dissabte de l'aplec i va provocar que les televisions
que s'havien compromès a passar per l'acte (TV3 i BTV), no ho fessin. Tot hi la dificultat per
generar un impacte mediàtic, aquest ha estat notori. Sembla que l’Aplec va trobant el seu
espai a les xarxes i als mitjans.
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 5 vegades durant el 2018:
Aula ambiental Sagrada Família
Conreu Sereny

http://www.conreusereny.cat/

Connect Hort

www.connecthort.wordpress.com

Ecohortus

www.ecohortus.es

Educahorts

https://educahorts.wordpress.com/

Espai Ambiental
Tarpuna

www.tarpunacoop.org

A més cal afegir les entitats interessades del barri que s’han contactat a través del Centre Cívic
i dels tècnics de barri del districte. S’han realitzat dues trobades amb els representats
d’aquestes entitats, per fixar la data adequada de celebració, l’espai concret a ocupar i la
sinergia amb les activitats i demandes habituals del barri. Les entitats que han participat són:
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Mercat Pagès Fort Pienc. Xarxa Mercats de Pagès

grupsdeconsum@xarxaconsum.org

Hort de Fort Pienc

hortfortpienc@gmail.com

Mescladís
Associació Remoure
Banc del temps de Fort Pienc

bdtdretafortpienc@gmail.com

2.2. Realització
L’Aplec i es realitza en dos blocs. El primer és la jornada del 6 d’octubre que és la trobada
principal, amb activitats lúdiques i divulgatives, pensada per a la ciutadania en general. El
segon és la setmana anterior, amb activitats més denses, més diverses i que han respost a les
necessitats dels diferents actors interessats.
Diada de l'Aplec
El dissabte dia 6 d’octubre convidem a tothom a participar d’una jornada lúdica i festiva, amb
activitats gratuïtes per a totes les edats durant tot el dia, que es realitzen a la plaça André
Malroux al barri de Fort Pienc.
Programa del dissabte:
De 10h a 14h

Mercat de Pagès

10,30
h
11,15h

– Taller: Claus bàsiques del procés de compostatge.
Aprofundirem en les eines de diagnosi, qualitat i gestió per garantir l’èxit del
compostatge comunitari. A càrrec de: Espai Ambiental Cooperativa.
11,15h – 12h
Taller d’agricultura urbana: L’hort al balcó de casa.
Fes el teu propi hort per tenir a casa i collir aquest hivern, en aquest taller
aprendràs totes les questions bàsiques per començar a conrear en el teu balcó. A
càrrec de Maria Toral d’ Educahorts.
11,30h
Speaking Corner – Exposicions breus de diversos projectes d’horts, de
compostatge i de bioconstrucció per part de les entitats inscrites.
12h

13h
14.30 h –
16,30h – 18h

Col·loqui entre els participants al voltant de les propostes presentades. El repte
de la dimensió comunitària en l’agricultura urbana. Moderat per Dídac Ferrer de
Tarpuna
Activitat infantil musical
Vermut organitzat per entitat Mescladís
Fideuà popular a càrrec de l’Associació Remoure .
Visita hort Fort Pienc . Lloc: Alí Bei,
120.
Taller de vermicompost “Cucs fent
feina”. Convertir les restes orgàniques
en compost de qualitat. A càrrec
d’Espai Ambiental Cooperativa.

Taller infantil de Bombes de llavors.
Escamot guerriller hortícola fins a l’hort
de Fort Pienc. A càrrec de Maria Toral,
Educahorts.
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Setmana de l'Aplec
Presentació i taula rodona al voltant del llibre: L’agricultura social a Catalunya
L’Agricultura Social a Catalunya, editat per Cossetània edicions, és un llibre que pretén ser una
aproximació a la situació actual d’aquesta activitat a Catalunya. Els autors n’han mesurat
l’abast i han analitzat les principals característiques en un interessant llibre que presenta un
anàlisi d’una activitat que aporta valor afegit al territori.
Dimarts 2 d’octubre a les 18h
Lloc: Ajuntament de Badalona, Plaça de l’Assemblea de Catalunya 9-12, Sala de Premsa
A càrrec de: Antoni F. Tulla, Natàlia Valldeperas i Carles Guirado. Equip de recerca del
Departament d’agricultura de la UAB. Presentació del treball i debat al voltant d’aquest estudi
sobre el desenvolupament de l’agricultura a la ciutat.

Videofòrum de curtmetratges d’agricultura urbana.
Selecció de vídeos interdisciplinaris (reportatge, documental, comèdia, entrevista, fantasia…)
de curta durada sobre horta i ciutat al voltant de diferents experiències vitals i successos
agroecològics urbans. Després s’obrirà un col·loqui amb els assistents. Durant la projecció
s’habilitarà un tauler d’intercanvis de recursos interhorts
Dimarts 2 d’octubre a les 19:30h
Lloc: RAI / Ecoconcern Innovació social. c/Carders 12, ppal. Barcelona
A càrrec de: càrrec de Maria Toral d’Educahorts- Socioecologia amb la col·laboració de
“l’Humus film festival”.

Meetup Horts urbans
Els “meetup” són comunitats formades per persones interessades en un tema determinat. Des
de Tarpuna volem posar en marxa el primer meetup de Barcelona que tracti sobre l’agricultura
urbana en totes les seves vessants: cutliu en terrats, horts comunitaris i jardins.
Dia: dimecres 3 d’octubre de 18h a 20h
LLoc: Sala d’Actes del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms, Passeig de Gràcia 55, 6è 6ena,
Barcelona.

Portes obertes al compostador comunitari del barri Sagrada Família
Porta la teva brossa orgànica, te la canviem per compost i et convidem a berenar. Farem un
garbellat col·lectiu i t’ensenyarem com funciona el compostador comunitari.
Dijous 4 d’octubre a les 17h
Lloc: Aula Ambiental de Sagrada Família. C/Lepant 281.
A càrrec d’: Espai Ambiental Cooperativa
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Garbellat col·lectiu del compostador de la Barceloneta
Els i les compostaires de la Barceloneta ens trobarem per garbellar, netejar i veure com
evoluciona e lcompost que estem preparant entre totes gràcies a les restes orgàniques que hi
llencem. Berenarem i, a més, qui vulgui podrà acostar-se per conèixer de prop com funcionen
aquests espais comunitaris.
Divendres 5 d’octubre a les 17.30h
Lloc: Fàbrica del Sol. C/Salvat Papasseit, s/n.
A càrrec de: Fàbrica del Sol

Presentació– Debat obert: Cap a una estratègia d’agricultura urbana de la ciutat de Barcelona
L’agricultura urbana és una realitat a moltes ciutats del món. Quin rol ha de tenir a la ciutat de
Barcelona? Fins on pot créixer i de quina manera?
Presentació de l’estratègia a càrrec de Frederic Ximeno, Comissionat d’Ecologia Urbana.
Seguidament hi haurà un debat obert i recollida d’aportacions dels participants.
Divendres 5 d’octubre a les 18:30h
Lloc: Fàbrica del Sol. C/Salvat Papasseit, s/n.

6

2.3. Programa d'activitats

7

8

2.4. Avaluació
S'ha fet arribar una enquesta d'avaluació a totes les persones inscrites. Hi ha hagut 28
respostes i els resultats són els següents:
Avaluació global (del 1 al 10): 8,5
Avaluació de les activitats:
Activitat

Avaluació

Presentació i taula rodona al voltant del llibre: L’agricultura social a 7
Catalunya
Videofòrum de curtmetratges d’agricultura urbana.

8

Meetup Horts urbans

8

Portes obertes al compostador comunitari del barri Sagrada Família

10

Presentació - Debat obert: Cap a una estratègia d’agricultura urbana de
la ciutat de Barcelona

7,2

Tallers del dissabte

8,2

3. Resultats
3.1. Participants
S’estima que van participar en alguna activitat de l’aplec prop de 500 persones directament,
repartides de la següent manera:

Activitat

Persones
participants
Presentació i taula rodona al voltant del llibre: L’agricultura social a
15
Catalunya
Videofòrum de curtmetratges d’agricultura urbana.

20

Meetup Horts urbans

80

Portes obertes al compostador comunitari del barri Sagrada Família
Garbellat col·lectiu del compostador de la Barceloneta
Presentació - Debat obert: Cap a una estratègia d’agricultura urbana de
la ciutat de Barcelona
Jornada del 6 d’octubre

30
10
35
280

Taller: Claus bàsiques del procés de compostatge.

40

Taller d’agricultura urbana: L’hort al balcó de casa.

55

Speaking Corner – Exposicions breus de diversos projectes d’horts, de
compostatge i de bioconstrucció per part de les entitats inscrites.

55
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Col·loqui entre els participants al voltant de les propostes presentades.
El repte de la dimensió comunitària en l’agricultura urbana.

35

Taller de vermicompost “Cucs fent feina”:

20

Taller infantil de Bombes de llavors.

40

Escamot guerriller hortícola fins a l’hort de Fort Pienc

30

A la jornada del 6 d’octubre hi van participar unes 280 persones. Algunes van assistir a més
d’un taller mentre d’altres només van estar des del matí fins al dinar popular o des de mig mati
fins a les activitats de la tarda.
3.2. Impacte als mitjans
Un dels impactes més importants ha estat l’anunci de l’Aplec i la CompostFest en el programa
Tot es Mou de TV3. L'aplec també ha sortit anunciat en premsa escrita i ha tingut 3 impactes a
programes radiofònics i 16 en mitjans digitals o de paper. A l'annex d'impacte als mitjans hi ha
informació detallada.
3.3. Impacte a les xarxes socials i web
A les estadístiques web de l'any s'observa que hi ha hagut una lleugera reducció del nombre de
visites durant l'any respecte al 2017, però, en canvi, durant els mesos de celebració de l'Aplec,
les visites han estat de l'ordre del 30% superiors i el tràfic també. Les visites del 2017 havien
tingut una pujada molt important del 40% respecte les del 2016, i tenien un % significatiu de
l'estranger, la qual cosa pot indicar que la col·laboració amb el projecte internacional Madre va
ajudar aquests nivells de tràfic superiors durant tot l'any. Es considera, per tant, que malgrat
aquesta baixada, els indicadors són molt positius.

Xarxes socials:


Facebook (www.facebook.com/Aplecagriculturaurbana./ amb 605 seguidors.
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Twitter (@agriurb), amb 751 tweets, 825 seguidors i 609 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 26.674 visites durant l'any
(18% menys que l'any anterior), però les visites durant la celebració de l'aplec
(setembre i octubre), han estat de 7.004, un 31% superior a les de l'any anterior.

3.4. Documentació
Hi ha 80 fotografies de l’aplec que es poden visualitzar i baixar al següent enllaç:
https://www.flickr.com/photos//
4. Conclusions dels tallers i grups de treball
4.1. Compostatge comunitari, reciclatge quilòmetre zero
El compostatge és una forma de tractament dels residus orgànics senzilla i versàtil. És una
tecnologia simple, robusta, i que es pot adaptar a una gran diversitat de contexts urbanístics i
socials: des de llars amb jardí fins a barris de blocs de pisos, des de balcons individuals fins a
jardins comunitaris, horts escolars o altres espais urbans.
L’autocompostatge i el compostatge comunitari permeten la implicació i la participació
individual i col·lectiva de la ciutadania en la gestió dels seus residus. Tècnicament no és
considera prevenció de residus (es considera una forma de tractament in situ), però és evident
que suposa una millora de la gestió dels residus de les ciutats, millorant els índexs de recollida
selectiva.
De fet, pensem que mentre en altres tipus de residus la responsabilitat de la recollida i gestió
ha de recaure més en els productors (envasos, residus electrònics, etc...) en el cas de la gestió
de la matèria orgànica, podem demanar a la ciutadania que sigui corresponsable i s’impliqui en
la gestió de les restes orgàniques que tots generem.
El compostatge en l’àmbit urbà, a més, suposa una posada en valor ecològica d’aquells espais
on es realitza. El compostatge tanca el cicle de la matèria orgànica, incrementa la biodiversitat
i potencia la funció ecològica de les llars i els espais verds. Moltes ciutats compten amb plans
de naturalització dels seus espais. Aquests plans haurien d’incorporar compostatge individual i
comunitari com part de la estratègia: la ciutat recupera una funció ecològica que ha anat
expulsant: tancar el cicle de la orgànica.
Més informació:
www.espaiambiental.coop
Mapa d’espais de compostatge comunitari a
http://www.bcnsostenible.cat/web/itinerari/compostatgecomunitari?search=compostatge&t=1526633544362

la

ciutat

de

Barcelona:
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4.2. Videofòrum d’agricultura Urbana
El videofòrum va començar amb la visualització d’una selecció de vídeos interdisciplinaris des
de reportatge i documental, fins a vídeos de comèdia i fantasia, extrets del “l’Humus film
festival”. Tots els vídeos eren segments de curta durada que giraven al voltant de la temàtica
d’horta i ciutat. Es descrivien diferents experiències vitals i procesos comunitaris de
construcció i posada en marxa de projectes agroecològics urbans, els seus reptes i les seves
problemàtiques. La Sara Casado de “l’Humus film festival” que venia de Madrid ens va
contextualitzar el muntatge i el perquè d’aquesta selecció, que pretenia significar l’hort urbà
com a experiència vital.
El públic malgrat ser coneixedor, majoritàriament per experiència pròpia de l’agricultura
urbana, va quedar sorprès per la diversitat d’usos i propostes que abastada la mostra, així com
la diversitat de col·lectius que participen en horts comunitaris a d’altres ciutats de l’estat. Un
cop acabada la visualització es va produir un debat, dinamitzat per la Maria Toral
d’EducaHorts.
La Sara ens va explicar com funciona la xarxa que aplega els més de 60 horts de la ciutat de
Madrid, quian lligams tenen amb la zona periurbana. Com han aconseguit engrandir aquesta
xarxa, com organitzen les trobades al llarg de l’any, com mantenen la participació activa i
l’horitzontalitat en la presa de decisions. Al mateix temps es va fer esment d’altres xarxes
d’horts de diverses ciutats del món fent especial èmfasi en el cas de la immensa xarxa d’horts
de New York, més de 600 perfectament connectats entre ells. En la majoria de ciutats els horts
creixen en amplitud i en participació, al mateix sorgeixen iniciatives que volen combinar
l’horticultura amb l’apicultura i/o l’avicultura i que s’enfronten a limitacions degudes a
legislacions molt restrictives per combinar aquestes activitats en la majoria de ciutats.

4.3. Meetup
A l'edició del 2018 de l'Aplec d'Agricultura Urbana hem iniciat un grup de meetup.
Meetup.com és una plataforma col·laborativa que gestiona grups de persones interessades en
alguna temàtica i que organitzen trobades periòdiques. L'èxit del meetup ha estat molt positiu.
Actualment hi ha 156 membres i meetup españa es va posar en contacte amb nosaltres per
què el grup estava entre els de més creixement de tots els de la plataforma a España i van
assistir i fer-ne promoció de forma especial.
Aquest primer meetup va ser una reflexió sobre les diferents tipologies d'horts a les ciutats
que va exposar en Josep M. Vallès i va ser complementada per les aportacions i experiències
dels 60 participants que van assistir.
A la darrera part de la trobada es va fer una dinàmica per identificar les temàtiques que més
interessaven als participants de cara a organitzar futurs meetups. A la següent foto es mostren
els temes i el nombre de vots que va rebre cada tema. Els que van tenir més acceptació van
ser:
-

Calendari de cutlius i tasques de l'hort
Mapping d'horts comunitaris
L'hort 100% ecològic
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-

Plagues i malalties de l'hort
Agricultura i inclusió social

4.4. Speaking corner i debat . article per Didac Ferrer
Si vols fer comunitat, planta un hort
Dissabte al matí. Una dotzena de carpes i paradetes omplen la Plaça André Malraux de Fort
Pienc, on enguany s’hi ha instal·lat l’aplec d’agricultura urbana. Unes 20 o 30 persones
s’apleguen assegudes sobre les bales de palla que donen al lloc un aire rural. El micro dóna
altaveu a persones que volen compartir experiències d’horts a la ciutat. Un rere l’altre, alguns
amb més nervis que d’altres, expliquen la seva experiència a l’hort.
Una d’elles és la Leonor, que participa a un hort comunitari a Gràcia, i que comença posant
l’accent a les relacions que s’estableixen els dies que fan treball conjunt. No serà en cap cas la
única. L’Ariane, una de les tres representants del BAM -la instal·lació experimental
d’arquitectura i agricultura tradicional que hi ha just davant del MACBA- ens explica la seva
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“BIO estrategia del caracol”: per poder-lo fer evolucionar, molt aviat desplaçaran el seu
projecte a Connecta-hort, on l’Aurora diu que els esperen amb els braços oberts. La Teresa i el
Fidel, dos joves arquitectes, ens ensenyen apassionats el seu Vermi, un minicompostador
infantil on els cucs esdevenen les mascotes, i la finalitat no és productiva sinó educativa. Agafa
la paraula la Rosa, que ve de l’hort de Gea, de Barberà del Vallès. Amb una intervenció
emocionant, ens parla com persones en risc d’exclusió retroben la fraternitat i el suport a
través d’aquest projecte. Seguint en aquesta línia, el Javier, de l’Illa dels tres horts, ens fa posar
la pell de gallina quan relata com els usuaris de la Fundació Àmbit Prevenció -persones que
intenten sortir del món de les drogues i altres addiccions- valoren tant el dia que toca pujar a
l’hort. “És l’únic dia que van serens”, deixar anar. L’emoció l’obliga a aturar la seva explicació.
No està acostumat a parlar amb tanta gent. I no ens parla de verdures, parla d’autoestima i de
donar sentit a la vida.
Seguiran el Ruben i la Beatriz, de l’hort de Can Valent, l’associació d’aturats i aturades de Nou
Barris, i parlaran del seu projecte com un espai on teixeixen relacions intergeneracionals i on
es va practicant la comunitat. Han escollit fer un projecte comunitari, no de parcel·les
individuals, sabent que és molt més difícil però també molt més transformador. Apareix un
jove, el Nico, i em demana si pot intervenir. Viu a Drassanes i hi ha apadrinat un petit solarjardí abandonat. Hi planta enfiladisses i altres espècies que s’adapten a un espai urbà residual,
i que van creant el “Gòtic Verd”. I ocorre una connexió improbable: una professora de l’escola
Drassanes, que és allà escoltant-lo, li ofereix ajudar-lo amb els seus alumnes. De fet ella forma
part de l’associació Pam a Pam, una cooperativa que transforma els hàbits dels veïns.
I quan acaba, m’adono que durant una mica més d’una hora, hem parlat d’horts però no hem
parlat ni una sola vegada de verdures. La paraula més utilitzada ha estat Comunitat.
Definitivament, si vols teixir comunitat, planta un hort.
per Didac Ferrer
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5. 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
relacionat amb els horts que es repeteixi cada
aplec
Establir un calendari de difusió amb antelació
Mantenir el contacte amb els horts de la
ciutat entre aplec i aplec

Amenaces
Coordinació amb el mercat de pagès
Com recuperar la bicicletada en un horari
espai que sigui compatible amb els tallers

Fortaleses
Diversitat de tallers
Intercanvi d'experiències
Sinergia amb el Mercat de Pagès
Dinar popular
"Speaking corner" com espai per compartir
experiències d’hort molt diferents
Establiment d’espais fixes per carpes
Intercooperació entre els organitzadors
Molt bona participació al meetup

Oportunitats
Divulgar l’agricultura urbana entre els barris
de la ciutat
Aprofundir en el debat que genera el
“speaking corner “ entre els participants

Recomanacions per a properes edicions:
-

Fer l'avaluació dels participants en el moment d'acabar l'activitat.
Configurar les activitats de la setmana a demanda de col·lectius interessats
Continuar implicant a representants i coordinadors de les entitats del barri a on es faci
Continuar fent l'Aplec en un Mercat de Pagès.
Recuperar la bicicletada pels horts de la ciutat
Millorar la coordinació amb el mercat de pagès.
Establir una ciutat convidada cada any, com aquest any que han vingut de Madrid.
Extendre l'Aplec a altres ciutats de l'AMB.
Continuar fent la xerrada dins la Fira de la XES.com aquest any
Treballar l'Aplec 2019 amb més anticipació, amb un pla de treball pautat a partir de
gener.
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6. Recull de premsa
6.1. Televisió
TV3 programa “Tot es Mou” del 4 d’octubre de 2018
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/com-fer-compostatge-a-casa/video/5789817/
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Betevé programa “Àrtic” del 4 d’octubre de 2018

6.2. Ràdio
Ràdio Nacional programa Via Verda del 28 d’octubre de 2018
http://www.rtve.es/alacarta/audios/vida-verda/vida-verda-bacc-ciclisme-actiu-aplecagricultura-urbana/4743225/
Onda Cero programa La Brúixola del 2 d’octubre de 2018
Catalunya Ràdio el 6 octubre de 2018

17

6.3. Premsa escrita
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20180928/talleres-jardineriahorticultura-barcelona-7053742
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https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/torna-laplec-dagriculturaurbana_714394
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http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/noticia/torna-laplec-dagricultura-urbana
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https://www.sostenible.cat/noticia/barcelona-acull-la-5a-edicio-de-laplec-dagricultura-urbana
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http://sostenible.cat/noticia/barcelona-acull-la-5a-edicio-de-laplec-dagricultura-urbana
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https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/aplec-dagricultura-urbana-2018#tab_panel_3
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http://xarxanet.org/ambiental/noticies/els-horts-de-barcelona-protagonistes-del-5e-aplecdagricultura-urbana
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http://forfree.barcelona/ca/en-la-calle/aplec-dagricultura-urbana-compostfest

https://elculturista.cat/recinte/placa-dandre-malraux/
https://www.lasaboga.org/web/aggregator/sources/3?page=3
www.avvsagradafamilia.net/content/debat-obert-cap-una-estratègia-d’agricultura-urbana
http://aulambiental.org/segona-edicio-del-compostfest/
http://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/agenda/llistat
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http://crajbcn.cat/agenda-activitats/aplec-dagricultura-urbana-compostfest/
https://agri-madre.net/event/laplec-dagricultura-urbana-urban-agriculture-gathering/

6.4. Recull de fotografies
Es poden visualitzar totes les fotografies de l'Aplec 2018 a: XXXXXXXXXXXXXXX
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