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Experiències pràctiques

La implantació o reordenació d’horts urbans i periurbans és una actuació que
ha de ser atenta a les característiques de cada lloc i situació concreta. Per això,
a més dels criteris i estratègies generals pot ser útil conèixer-ne referents pràctics.
A continuació es presenta una selecció d’estudis de cas que tenir interès a l’hora
de plantejar noves intervencions. No es tracta d’un recull exhaustiu, sinó que és
una compilació d’experiències pràctiques pioneres i representatives. La major part
són de Catalunya, però hi ha alguns exemples d’Espanya i d’altres països, que
permeten constatar que aquestes iniciatives tenen una àmplia difusió arreu del
món i un interès generalitzat en tot tipus d’espais urbans i periurbans.
Els estudis de cas es presenten en forma de fitxa, amb informació escrita i documentació gràfica. El text recull de manera sintètica i sistemàtica les dades bàsiques de cada cas, els seus antecedents, les actuacions realitzades i les característiques de gestió establertes. Les imatges i la cartografia permeten situar
espacialment els horts i obtenir una primera lectura del paisatge que configuren.
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4. EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

HORTS LÚDICS MUNICIPALS DEL PRAT DE LLOBREGAT

CONTEXT
Zona d’horts municipals situada al sud
del nucli urbà, a prop de l’aeroport del
Prat, al marge del canal de la Bunyola
i accessible des de la carretera de la
platja del Prat. Els horts són al límit
del nucli urbà, a l’espai de transició cap
al paisatge agrari de la plana deltaica
del Llobregat
DIMENSIONS
Extensió: 0,7 ha
Nombre de parcel·les: 112
Mida de les parcel·les: 60 m2
PROPIETAT
Privada
GESTIÓ
Ajuntament del Prat de Llobregat
(contracte de lloguer per a 15 anys)
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ANTECEDENTS
Problemàtiques afrontades:
Presència d’horts il·legals en diversos
indrets del municipi.
Demanda específica d’horts per part
de sectors importants de gent gran de
la ciutat.
Objectius del projecte:
Proporcionar un servei cultural, lúdic,
de relació social i terapèutic arrelat
al territori i adreçat a persones grans
de més de seixanta-quatre anys
i persones d’entre seixanta i seixantaquatre anys sense activitat laboral.
Establir un equipament municipal
funcionalment i paisatgísticament
coherent amb l’entorn agrícola.
Recuperar les parcel·les afectades
per abocaments de terres i runa.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.
ACTUACIONS PRINCIPALS
Descripció dels horts: Es planteja una
trama de cintes, paviments i desguassos
que dibuixen l’estructura dels horts i resolen
un tema delicat: la definició dels límits
de cada parcel·la. Els horts es distribueixen
en dos àmbits, separats per una zona
d’accés al llarg de la qual es disposen
trens de construccions que resolen tot
el programa edificat: serveis, punt
d’informació, magatzem i armaris
personalitzats. Aquestes edificacions s’han
resolt amb unes peces prefabricades i una
coberta de metacrilat sobreposada.
Topografia: Es recupera la topografia
de l’emplaçament (utilitzada recentment
com a abocador de terres) lleugerament
deprimida als camins.
Aigua: Tots els horts disposen de boques

de reg. L’aigua procedeix d’uns dipòsits
que capten l’aigua del canal de la dreta
del Llobregat durant la nit. El sistema de
drenatge de tots els horts retorna les aigües
pluvials cap al canal de la Bunyola.
Vegetació d’acompanyament: Replantació
sobre la sèquia veïna de plàtans procedents
d’altres obres que reforcen les alineacions
preexistents. Plantació de totes les tanques
amb espècies autòctones del delta:
tamarius, ginestes i canyes. Plantació
a l’interior de l’espai de salzes i figueres.

CARACTERÍSTIQUES DE GESTIÓ
Obtenció de la llicència: Sorteig públic
entre els sol·licitants.
Duració de la llicència: 1 any prorrogable
fins a 5 anys.
Rescissió de la llicència: Renúncia.
Defunció del titular de l’autorització.

Revocació (incompliment de les condicions
de la llicència) o fi del termini.
Obligacions: Mantenir en perfecte estat
de conservació tots els elements de les
instal·lacions. Conrear l’hort i fer-ho
personalment. Dipositar totes les deixalles
produïdes als contenidors de residus
controlats. Satisfer la taxa anual que
l’Ajuntament estableix a les ordenances
fiscals municipals, en concepte de
les despeses per al manteniment
i la conservació de les instal·lacions, tant
de les individuals com de les col·lectives.
Drets: Conreu de plantes agrícoles
i de jardineria. Clau d’entrada dels banys i
les instal·lacions d’armariets. Aigua. Espai
per a canyes.

de cultiu elevades del terra regulables
(12 per a persones amb mobilitat reduïda
i cadira de rodes). Centre d’informació
(encarregat dels horts). Zones d’estada.
Instal·lació de lavabos per a homes i dones.
Instal·lacions per a eines amb armaris
individuals. Cavallets per a canyes. Dipòsit
d’aigua. Contenidors de recollida selectiva.
Quotes: Taxa anual (any 2008, 100 €).
Normativa existent: Bases reguladores
de les condicions de l’atorgament de les
autoritzacions d’ús de les instal·lacions
dels horts lúdics municipals ubicats al camí
de la Bunyola (gener de 2007).

Equipaments i serveis: Instal·lacions
accessibles a persones amb mobilitat
reduïda. 110 horts individualitzats de 60 m2.
4 horts per a entitats de 30 m2. 29 taules
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Annex

EMPLAÇAMENTS D’HORTS URBANS
A CATALUNYA
L’escassesa d’espais oberts en els entorns urbans i periurbans
afavoreix la creació d’horts amb finalitats socials, com es pot
constatar en aquest recull d’algunes de les principals experiències
dutes a terme a Catalunya.
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