
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un projecte de: 
 

 

Gestionat per: 
 

 

 
 

 
Amb el suport de: 

 

 

 



 

2 
 

Hort Comunitari  
Xarxa Monestir - Sant Francesc 
 

Introducció  
L’hort comunitari ecològic de la es planteja com un espai central des de diverses òptiques: un espai 
formatiu en valors i capacitats; un espai de gestió ambiental sostenible; un espai productiu i d’ajuda a 
l’economia domèstica; un espai socialitzador, de foment del respecte i la convivència, i de cohesió 
intergeneracional; i, finalment, un espai recreatiu, de salut i de seguretat per a tots el col·lectius del barri 
i, especialment, per als més vulnerables.  
 
L’hort de la Xarxa Monestir – Sant Francesc neix de la proposta presentada als Pressupostos Participatius 
municipals 2016-2017. Projecte ideat en la Xarxa i liderat per les entitats Gilgal Solidari i Aula de So; totes 
dues entitat membres de la Xarxa i emblemàtiques del barri;  amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Cugat. En coordinació Ajuntament i Xarxa han dissenyat l’espai i el model de gestió de l’hort.   
 
L’espai que ocupa l’hort està cedit per l’Ajuntament de Sant Cugat  fins l’any 2022.  
 

Objectius  
Funció social  
Generar àmbits de cohesió i convivència que permetin socialitzar-se, esbargir-se, gaudir, mitjançant 
activitats de trobada veïnal intergeneracional. L’hort, gràcies a la seva condició d’àmbit de treball 
compartit, d’intercanvi i d’autoresponsabilització, pot esdevenir un espai a l’aire lliure que serveixi de lloc 
de trobada informal i on es puguin generar nous contactes interpersonals dins de la comunitat, tot 
reforçant el teixit social del barri. L’hort pot esdevenir un espai obert a aquesta col·lectivitat i tot oferint 
un àmbit d’integració i diàleg.  
 
Funció formativa  
Formar en tècniques i procediments d’horticultura, i alimentació sana i de temporada segons els principis 

de l’agricultura ecològica. L’hort, plantejat com un espai de formació i d’intercanvi de coneixements, pot 

esdevenir un espai educatiu formal i informal de les tècniques d’horticultura, un espai on es poden 

arribar a compartir gran nombre de valors vinculats a l’ecologia, l’alimentació sana i de temporada, i la 

vida saludable. A través de l’aprenentatge de com cultivar les hortalisses, de com cuinar-les i de com 

aprofitar el rebuig orgànic que generen, és possible descobrir molts criteris de sostenibilitat urbana. 

Paral·lelament, l’aprenentatge de noves possibilitats d’obtenció d’aliments pot incidir favorablement en 

la transmissió de valors de responsabilitat i autonomia per a col·lectius com la infància, l'adolescència i la 

gent gran, i també per a persones amb diversitat funcional. 

Funció productiva  
Oferir un espai de productivitat agroecològica d’autoconsum per veïnat i col·lectius de barri, i 
especialment per a la infància, la joventut, les persones jubilades, i persones desocupades. L’hort ofereix 
tant la possibilitat de disposar d’aliments frescos i de qualitat, com la possibilitat de descobrir o retrobar-
se amb la capacitat productiva d’un mateix; factor que sovint acompanya al fet de sentir-se útil i de 
millorar l’estima i seguretat personal. Dins d’aquesta funció, a més a més, es pot desenvolupar també la 
gestió activa dels recursos del barri: acostant al tancament del cicle de la matèria orgànica mitjançant 
sistemes de recollida de la fracció orgànica generada al barri i al propi hort; o facilitant la gestió sostenible 
de l’aigua a través de tècniques de minimització de l’ús d’aquest recurs.  
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Hortolans 
Entitats 
gestores 

Xarxa 
Monestir Sant 

Francesc

Comissió de l'Hort 
Comunitari

Grup de gestió de 
l'hort

* Grup de treball: 
Agroecologia

Grup de treball: Aigua 
i energia

Grup de treball: 
Espais, 

infraestrucutura i 
eines comuns

L’hort com a comunitat  
L’hort és una comunitat hortolana que s’organitza en grups de treball, de la qual en formen part totes les 
persones adjudicatàries d’una parcel·la, bé sigui en condició de titular o de beneficiàries. La participació 
en l’Hort en realitza a través d’Unitats de cultiu (UC), integrades per la persona titular (adjudicatària) i fins 
un màxim de 3 beneficiaris, i formant un grup organitzat en la pràctica del conreu ecològic.  
 
El grup de gestió de l’hort de la Xarxa és l’encarregat de gestionar l’hort, vetllant en tot moment pel bon 
funcionament de l’espai, per la participació activa dels hortolans i per l’autosuficiència econòmica de 
l’activitat. Les persones usuàries de l’hort, més enllà del cultiu de la parcel·la que els hi ha estat 
concedida, formen part de les dinàmiques col·lectives de pràctica i formació d’horticultura ecològica i 
disposen del dret i del deure de participar de forma proactiva en les activitats i tasques necessàries per al 
bon funcionament de l’hort.  
 
L’hort s’organitza en grups de treball formats per els hortolans i la gestió general està a càrrec del grup de 
gestió de la Xarxa. La finalitat d’aquests òrgans és l’organització i desenvolupament dels diferents 
aspectes que concorren en l’ús i la gestió de l’hort comunitari.  
 

 
*Grup de treball agroecològic: Terra, residus, compostatge, criteris de cultiu ecològic. 
 
Per procurar un bon funcionament del projecte la Xarxa Monestir Sant Francesc s’ha dotat del Reglament 
intern, on es defineixen els aspectes relatius a l’activitat agroecològica, la participació i la convivència i el 
règim econòmic. Tots els usuaris de l’hort han de respectar el contingut del Reglament intern com a 
condició ineludible de permanència en l’hort. Són condicions essencials de permanència de les persones 
adjudicatàries les següents premisses:  
 

 Activitat agroecològica. Les persones que formen part de l’hort han de treballar personalment la 
parcel·la que tinguin concedida en tota la seva extensió i durant les diferents temporades de 
l’any i sota les premisses de l’agricultura ecològica. (Segons el programa Cultiva’t editat per 
l’Ajuntament de Sant Cugat) 

 Participació. Les persones que formen part de l’hort han de participar de forma proactiva en les 
activitats i tasques necessàries per al seu bon funcionament, assistint a les reunions i formant 
part d’un o més grups de treball.  

 Contribució econòmica. Les persones que formen part de l’hort tenen el deure de fer-se càrrec 
de les despeses de l’hort que s’hagin aprovat en el Pressupost anual a través de les quotes que 
se’n derivin.  
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L’hort com a espai  
A nivell espacial, atès la mida i distribució de l’espai es disposa de dues mides de parcel·la: 3 parcel·les de 
36m2, 10 parcel·les de 31m2.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Una zona d’horts particulars, on cada hortolà i la seva Unitat de cultiu pot desenvolupar el seu 
propi conreu ecològic. Es disposa de 8 parcel·les de 31m2. 

 Una zona d’horts compartits, on cada parcel.la podrà ser conreada per dos adjudicataris 
associats i sempre seguint les directrius del cultiu ecològic. Es disposa de 2 parcel·les de 31m2.  

 Una zona d’horts per entitats, on les entitats puguin desenvolupar un projecte de conreu 
col·lectiu. Es disposa de 3 parcel·les de 36m2.  

 Una zona de compostatge comunitari, on gestionar els residus orgànics de l’hort.  

 Diferents espais d’emmagatzematge, on guardar adequadament les eines i materials comuns i 
particulars.  
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Modalitats de participació  
Es donarà prioritat a veïns i veïnes dels barris del Monestir i Sant Francesc, i especialment a persones que 
estiguin en situació de vulnerabilitat social (gent gran, solitud, aturats/des, persones amb manca de 
xarxes familiars o relacionals).   
 
 

MODALITAT DE PARTICIPACIÓ  

Descripció Codi  
Núm. 

Parcel·les 

Veïnatge dels barris del Monestir i Sant Francesc  P2 4 

Persones en risc d’exclusió social derivades de la Comissió d’ Hort de la 
Xarxa* 

P1 
4 

Agrupació de persones que volen conrear la parcel·la de forma col·lectiva C1 2 

Entitat o col·lectiu que realitza projectes d’interès social i que explotarà la 
parcel·la de forma col·lectiva 

E1 
3 

Total de parcel·les  13 

 
* La Xarxa Monestir Sant Francesc es reserva el dret de reservar 4 parcel·les per persones que es trobin 
en situació de vulnerabilitat. La grup de gestió de la Xarxa valorarà la idoneïtat de les persones sol·licitants 
d’aquesta modalitat perquè entrin al sorteig.   

 
Modalitat P2 
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 31m2 de superfície. Participar en les dinàmiques 
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i 
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota de 10,00 €/mes*. 
4 parcel·les disponibles.  
 
Modalitat P1 
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 31m2 de superfície. La  
Participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres 
pràctiques. Assistir als tallers i cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat 
anualment. Quota de 10,00 €/mes*. 4 parcel·les disponibles.  
 
Modalitat C1 
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la compartida de 31m2 de superfície. Participar en les dinàmiques 
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i 
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota de 15,00 €/mes*. 
2 parcel·les disponibles.  
 
Modalitat E1 
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la per entitat de 36m2 de superfície. Participar en les dinàmiques 
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i 
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota de 15,00 €/mes*. 
3 parcel·les disponibles.  
 

* Les quotes estan subjectes al pressupost anual i poden variar en funció d’aquest.  

 
Quota d’entrada. S’estableix una quota d’entrada per a totes les persones adjudicatàries. La quota 
d’entrada és del mateix import que la quota mensual en el moment de donar-se d’alta per el tipus de 
modalitat de participació. Quan la persona adjudicatària cursi baixa aquesta quota no es retornarà.  
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Sol·licitud de participació  
Les persones, entitats o col·lectius que estiguin interessades en conrear una parcel·la hauran d’inscriure’s 

per participar en el sorteig. 

 La inscripció es formalitza omplint i lliurant el formulari d’inscripció. Al formulari s’ha de fer 
constar en quina modalitat es fa la inscripció.  

 Les persones interessades només es poden inscriure en una modalitat.  

 En el cas de les entitats serà necessari presentar el petit projecte que desenvoluparan a l’hort 
(màx. 2 pàgines). 

 
 

Responsabilitat econòmica  
Els adjudicataris es responsabilitzen del pagament de les quotes per tal de garantir el bon funcionament  
de l'hort, i que cobreixen:  
 

 Disponibilitat d’aigua per al reg i altres usos. 

 Les eines comunitàries 

 L’ús general de l’espai i les instal·lacions. 

 Una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents (per a persones de fins a 
85 anys).  

 Un fons d’imprevistos. 

 La formació en agroecologia segons disponibilitat econòmica.   
 

Tant els drets com els deures aniran més especificats en el Reglament intern. 

 
La Xarxa Monestir Sant Francesc es reserva el dret de modificar criteris 
generals respecte del funcionament de l’hort  per tal de garantir i millorar 
el projecte.  
 


