Trobada d’Agricultura urbana – EP Agròpolis - Propostes
per a l’any de la capitalitat de l’alimentació sostenible
Can Soler. 13 d’octubre de 2020.
Introducció
El dimarts 13 d’octubre dins del marc del 7è Aplec d’Agricultura Urbana a Can Soler vam tenir
l'oportunitat de fer una trobada d’agricultura urbana seguint la continuïtat de les entitats i persones
que hem anat coincidint a les sessions de creació de l’Estratègia d’Agricultura Urbana i
posteriorment a l’Espai Participatiu Agròpolis.
L’EP Agròpolis vol ser espai públic-comunitari convocat des de l’equip de polítiques alimentaries i
l’equip d’agricultura urbana de l’Ajuntament, en el que s’han generat comissions mixtes per
intercanviar, debatre, desenvolupar i participar en projectes compartits en el marc de les polítiques
alimentaries de la ciutat.
L’any
2021
Barcelona
serà
la
Capital
Mundial
de
l’Alimentació
Sostenible
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca. El Pacte de Milà és una xarxa internacional de 210
ciutats que s’han compromès a impulsar sistemes agroalimentaris sostenibles, inclusius,
resilients, segurs i diversificats, per assegurar menjar saludable i accessible a totes les
persones i amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari, preservar la biodiversitat i, a la
vegada,
mitigar
els
efectes
de
la
crisi
climàtica
i
adaptar-s’hi.
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
La capitalitat de Barcelona provocarà moviment a la ciutat, tant intern com extern. Es preveu que
entitats, empreses, associacions i persones ofereixin activitats, debatin i treballin al voltant
l’alimentació: de la producció i transport dels aliments, com ens alimentem, la qualitat de l’ambient,
de la vida saludable, del model de vida que la ciutat vol promoure, de com afecta salut, etc. És en
aquest marc que la trobada d’enguany pretén que posem sobre la taula les propostes per a la
capitalitat des de l’àmbit de l’agricultura urbana.

Dinàmica de la trobada
Per començar, tot esperant l’arribada de les persones inscrites, en Joan Gubern i en Joan Blas de
la Fundació de Tres Turons (entitat que actualment gestiona la casa) ens van fer una passejada
per la masia i les seves rodalies, i van explicar els projectes formatius que desenvolupen sobretot
vinculats a salut mental.
Un cop ja hi érem totes, la Mireia Abril d’agricultura Urbana va situar la trobada d’aquest any, i va
deixar pas a la presentació de les persones organitzadores/dinamitzadores de la trobada: Gema
Rama de Participació d’Ecologia Urbana, Ludovic Nau de Polítiques Alimentàries, i Josep Maria
Vallès i Aurora Serra de la cooperativa Tarpuna.
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Per identificar les propostes de les persones assistents, es va fer la dinàmica de l’estenedor
d’idees dinamitzada per Tarpuna.
Cadascú va escriure en un full les idees o projectes que tenia en ment o entre mans, i les va
estendre en un fil estenedor col·locat entre dos arbres. Després, en rotllana, les persones es van
presentar i van explicar breument la idea o proposta. Una persona dinamitzadora les va anar
agrupant segons temàtiques o idees força. Un cop totes s’havien exposat i agrupat, es van repartir
en quatre taules de treball.

A continuació vam empalmar amb la dinàmica del “world cafè”, amb una persona
dinamitzadora per taula, un paper gran, post-it’s per les idees i retoladors de colors. La temàtica i
contingut de cada taula que van sorgir de l’estenedor van ser:

Taula 1: FEM XARXA
●

Intercanvi d’informació i projectes d’agricultura Urbana ->

●

Revista d’expressió del conjunt d'hortolans de Bcn

●

Creació d’un banc/biblioteca de llavors

●

Biodiversitat cultivada i producció dels horts de Bcn

●

Gestió de residus vegetals a Can Soler

Taula 2: ESDEVENIMENTS EN EL MARC DE LA CAPITALITAT
●

Les 48 hores del verd i l’agricultura Urbana

●

Trobada Estatal d’agricultura Urbana 2021

Taula 3: DONAR A CONÈIXER ELS HORTS
●

Jornada de portes obertes per Barri

●

Gimcana hortícola, agro-olimpíades

●

Premis Gaudir de tomàquet

●

Horts del futur, aquaponia i hidroponia

Taula 4: HORTS COM ESPAIS D’OPORTUNITAT
●

Crear horts en els terrats municipals i posar en rellevància els existents en els barris amb
menys recursos econòmics com a resposta a la crisi.

●

Fer xarxa social i comunitària, banc d’aliments, educació per la terra.

Les persones anaven canviant de taula cada 15-20 minuts, aportant contingut a les idees,
activitats o projectes plantejats. Al final, la persona dinamitzadora de cada taula va presentar el
resum (al final trobareu les fotografies dels 4 cartells de cada grup, amb les fitxes i idees
aportades).
Posteriorment, entre Tarpuna i les tècniques d’Au i Pa hem elaborat les següents conclusions.
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Conclusions
En el següent quadre es mostres les propostes més rellevants que hem classificat en 3 subgrups:
-

Idees i propostes que es poden portar a la pràctica l’any que ve en el marc de la
capitalitat en forma d’activitats concretes i definides en el temps

-

Idees i propostes de projectes a més a llarg termini que requereixen ser impulsades des
d’EP Agròpolis i l’Estratègia d’Agricultura Urbana amb la mirada més enllà del 2021.
Se’n pot fer ressò o organitzar alguna activitat concreta en el marc de la capitalitat.

-

Idees, reflexions i conceptes entorn l’agricultura urbana: agroecologia, projectes ecosocials, serveis socioambientals, etc. També es poden incloure en algunes activitats
organitzades en el marc de la capitalitat, però cal seguir-hi treballant en el marc general de
l’Estratègia d’Agricultura Urbana i les altres polítiques ambientals i alimentàries de la
ciutat.

Propostes
per Descripció
l’any
de
la
capitalitat 2021
48 hores del verd i
Esdeveniment inspirat en un de similar de
l’agricultura urbana París i altres ciutats. Primavera 2021
Es proposen una sèrie d’activitats al llarg de
tot un cap de setmana non-stop, amb suport
d’una plataforma digital per la programació i
on es poden veure en directe/diferit tots els
esdeveniments.

Valoració i comentaris

Moltes entitats i horts
implicats en la
organització constituïts en
l’entitat “Replantem BCN”.
S’està buscant
finançament.
Implicar a les biblioteques
i a les escoles.

Trobada estatal
d’agricultura
urbana

Donar a conèixer
els horts de BCN i
promoure activitats
de divulgació de
l’agricultura urbana

Trobada estatal a la tardor del 2021 amb la
participació de diferents ciutats de l’estat
espanyol.
S’ha fet una trobada virtual preparatòria
aquest any. S’han proposat activitats:
-Presentació dels horts de ciutats d’altres
indrets del món
-Models de gestió dels horts en les diferents
ciutats, sinèrgies, etc.
-Accés a la terra o espais lliures per cultivar,
normatives, esculls jurídics, etc.

El grup d’entitats
organitzadores de l’Aplec
ja l’està preparant

S’ordenen un munt d’idees inicials. Itineraris i
rutes pels horts, portes obertes, gimcana,
concurs de ..., agro-olimpíades, etc. Com?

Activitats programades al
llarg del 2021, difondreles sota un mateix
paraigües: passaport dels
horts 2021 (amb premi)

Per a la ciutadania: més oferta de “vine a
l’hort”. Acció territorial. Apropament a les
noves formes de producció (hidroponia,
aquaponia, etc.)

Vincular-la amb les 48
hores del verd.

Poden vincular-se en el
marc de les 48 hores del
verd (= 365 dies als horts
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Propostes de
projectes a mig i
llarg termini: EAU
i EP Agròpolis
Fem xarxa

Per a les hortolanes: més enxarxament,
més veu cap a l’exterior, més dinamització
comunitària, accions lúdiques com “premis
Gaudir al millor tomàquet o pebrot o...”, etc.

de BCN)

Descripció

Valoració/ comentaris

Usar TIC als horts per a comunicar-nos
millor: un mailing, un fòrum, una publicació
periòdica, una app. ... (Tinder de l’hort?)
Incloure:

Impossibilitat per part de
l’Ajuntament
d’implementar una eina
participativa des de l’IMI

-Eina per recollir dades de producció als
horts, biodiversitat cultivada, fenologia, o
altres curiositats.

Possibilitar-ho des
d’alguna plataforma
d’entitats, crear una
cooperativa, etc.

-Revista periòdica dels hortolans/es de BCN
(“la veu de les hortolanes”)

Finançament:
crowfunding?

-Co-agenda per la difusió de les activitats i
sobretot la formació.
-Espai per l’intercanvi o per compartir
recursos (eines, màquines, publicacions,
etc.)
-Assemblea ciutadana dels horts urbans:
espai per compartir problemàtiques,
recursos, generar informació i influir en
l’acció de l’Ajuntament
Xarxa urbana
d’intercanvi de
llavors

Crear una xarxa de planteraires que
comparteixin planter i llavors, així com la
formació per conservar varietats locals.
Creació d’una (o una xarxa) de biblioteques
de llavors / banc de llavors.
Col·laboració amb la xarxa de graners.

Economia circular
als horts i foment
de la biodiversitat

Enxarxar projectes que volen ser referents i
exemplificadors de l’economia circular en els
horts urbans.
-Compostatge en diferents modalitats.
-Ús de les restes naturals que es generen als
horts i altres espais verds de la ciutat per al
foment de la biodiversitat.
-Millora de la biodiversitat cultivada i dels seu
coneixement

Necessitat real que
necessita articulació:
acció plantejada en
l’estratègia d’AU
Es pot integrar o vincular
l’anterior
Ja s’està articulant una
xarxa de compostaires
urbans, impulsar-la i fer-la
créixer
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Reflexions i
conceptes entorn
l’agricultura
urbana
Els horts com a
espais
d’oportunitats

Descripció

Més horts per la
resiliència

Per esmorteir la crisis econòmica, ambiental i
emocional es proposa que hi hagi una
obertura en l’enfoc de l’agricultura urbana
amb l’objectiu de crear horts productius per
ajudar a les economies més empobrides,
obtenir aliments per a la subsistència i el
benestar emocional:
-Que en els barris amb més dificultats
econòmiques es puguin crear horts en els
terrats municipals d’accés a les famílies amb
dificultats
-Nous horts que possibilitin la inserció laboral
a partir de programes de capacitació.

Valoració/ comentaris

Reflexió sobre el vector social de l’agricultura Es podria incloure a la
urbana
trobada estatal d’AU
Reconèixer els horts com a espais
d’oportunitat per fer nous contactes, afavorir
les relacions intergeneracionals (objectius
similars als que cerquen projectes socials
com Radars), la integració i la cohesió social.
Ja hi ha projectes
funcionant com els de
l’IMPD. Potenciar-los i
obrir-ne de nous.

Dinàmica de l’estenedor
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Taula 1

6

Taula 2
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Taula 3
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Taula 4
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