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m’estime molt, de bon matí, treballar el meu hort, 

les bledes, les lletugues, els raves, les tomaques; 

regue els breus solcs a poalades lentes, 

arranque les brosses nocives. 

avui deia el diari que ha arribat l’home a la lluna; 

m’he girat a mirar-la, vinclat sobre el solc; 

no he vist res i he continuat. 

 

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS 
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1.- JUSTIFICACIÓ 

Els darrers anys la crisi econòmica ha fet esclatar la “bombolla immobiliària”, la qual 

cosa ha suposat un excés d’habitatges desocupats i d’altres que s’han quedat a mitges 

en la seua construcció.   Aquesta greu situació també ha comportat, que a diferents 

zones de les nostres ciutats i pobles, haja proliferat, tant a la perifèria com en altres 

zones urbanes, solars i terrenys abandonats.  

Aquests espais abandonats suposen moltes vegades una degradació de l’espai urbanístic 

amb molts problemes de salubritat per les deixalles,  com abocadors incontrolats o 

simplement terrenys sense conreu ni cap ús i amb greus problemes higiènics. Són els 

espais buits. 

La mateixa crisi econòmica ens ha fet plantejar la necessitat de trobar recursos per la 

nova situació creada. L’aparició d’aquests espais  ha suposat un repensar del model  de 

ciutat.  

 Aquests espais urbans i darrerament també els periurbans, se seleccionen d'acord amb 

les necessitats del territori i atenent la manca de previsió de desenvolupament del seu 

ús definitiu, ja siga per les seues característiques o bé pel context de crisi econòmica. 

Aquestes actuacions pretenen afavorir la implicació de la societat civil en la definició, 

instal·lació i gestió d'aquests espais buits per retornar-los a la ciutat amb una autogestió 

eficient que mantinga en bon estat les instal·lacions, i que l'impacte i el rendiment social 

de les propostes siga el més positiu per al conjunt de la ciutat.  

 

Fig. 1 

profesor
Nota adhesiva
cita la figura, fica el nom complet



HORTS URBANS COM A ORDENADORS DEL TERRITORI I ELS SEUS BENEFICIS TERAPÈUTICS:   
 EL CAS D’ONTINYENT                                           Marc Andrés Company 

 

 
6 

No sols parlem de sòl urbà municipal sinó d’aquell sòl de propietat privada que ha 

quedat fora del mercat i que resta improductiu, en desús, és a dir, abandonat. Una 

alternativa interessant serà la de tornar aquests espais a usos agrícoles o d’esbarjo amb 

un consens amb els propietaris afectats i amb una administració que aposte per donar 

solucions a l’ocupació del sòl i recuperar-los mitjançant una política pels espais lliures. 

Existeix una preocupació creixent per la protecció del seu propi terrenys més enllà de la 

lògica del mercat i ha de forçar l’administració i als seus tècnics i agents a aconseguir les 

sinergies capaces de fer una ciutat sostenible. Així es pot regenerar i dinamitzar l’entorn 

i aconseguir millorar la qualitat de les vides de les persones. 

 

Fig. 2 

Els espais abandonats, perduts o oblidats han estat la mira de moltes persones que han 

vist una solució als seus problemes, una nova oportunitat. Per tant, s’ha iniciat una 

ocupació d’aquests terrenys, de vegades de forma regulada i altres sense regular.  

Aquests espais, anomenats horts urbans o socials,  esdevenen una xicoteta aportació a 

l’economia domèstica, sense deixar de costat les bondat d’una excel·lent teràpia vers 

els problemes quotidians dels seus usuaris. 

És així com els horts urbans poden ser una alternativa per aquelles persones o col·lectius 

que volen un canvi en el model especulatiu del sòl apostant per comunitats de gestió 

que aporten una solució a l’abandonament dels terrenys.  Des de la implicació per una 

millora de les relacions de les persones amb el seu medi més immediat, passant per una 

regeneració de la terra de conreu i davant la proposta d’espais verds i enjardinats que 

optimitzen aquest solars.  

Aquest horts urbans també estan essent utilitzats amb finalitat terapèutica. Alguns 

col·lectius i grups amb persones malaltes o amb diferents diversitats funcionals, 

persones en atur, programes de drogodependència... opten a aquests parcel·les  amb 

l’esperança de trobar en les tasques de treball i manteniment, d’organització i de gestió, 

UNA REALITAT
UN ESPAI PERDUT, 
UN PROBLEMA A 

RESOLDRE
UNA OPORTUNITAT
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la teràpia necessària als seus problemes, i per tant, un benestar en la seua salut. 

Acompleixen amb l’acció d’integració social. 

Aquesta nova situació fa necessari un nou plantejament i gestió dels recursos urbans. 

L’administració recentment ha començat a regular aquests espais per poder controlar 

les accions i responsabilitats sobre aquests espais i així també obtenir els majors 

beneficis tant pels seus usuaris directes com per la resta de la societat. Ens cal una nova 

ordenació del territori, de nous plantejaments i una nova mentalitat que humanitze els 

espais urbans. L’Administració procurarà regular amb l’ajuda dels tècnics i de les 

diferents associacions i entitats col·laboradores en fer possible un ús més racional del 

sòl urbà, atenent les diferents necessitats que li repta un nou model de ciutat, fugint de 

l’especulació feroç i salvatge. Hem de retornar aquests espais a la pròpia societat, per 

aconseguir una ciutat més amable i més humana, amb els equipaments necessaris i 

sostenible. 

Ens hem decidit per l’estudi de la ciutat d’Ontinyent perquè representa un clar cas d’una 

ciutat fortament industrialitzada des dels anys 60  i que ha patit greument l’actual crisi 

econòmica, amb una deslocalització industrial que ha produït en els darrers anys el 

tancament de nombroses fàbriques tèxtils i derivats i ha comportat un augment de 

l’atur. Això ha produït la paralització de nombrosos projectes urbanitzadors (polígons de 

l’àrea 20, el barri del Llombo, Sant Rafael...) quedant molts habitatges per vendre i molts 

solars desocupats o en situació d’abandó.  La precarietat i el temps lleure de la classe 

treballadora i d’una emigració amb pocs recursos han fet  l’aparició d’una sèrie d’horts 

urbans. Tot això unit al treball i l’esforç de La Colla Ecologista d’Ontinyent per recuperar 

part de l’horta perduda o abandonada ha augmentat el fort interès per crear horts 

socials. Aquests horts gestionats per diferents col·lectius des dels ecològics, malalts 

mentals, d’integració social... s’uneix a l’existència d’horts escolars. Aquests darrers 

diem que són els precursors dels horts urbans a Ontinyent. Els horts escolars seran en 

molts casos la clau perquè diferents entitats i associacions troben en els hort urbans les 

dinàmiques i teràpies necessàries per als seus projecte. Tot això ens ha fet analitzar i 

estudiar la ciutat d’Ontinyent, la qual no és cap excepció en altres ciutats de 

característiques semblants del País Valencià. La demanda social d’aquests llocs 

d’esbarjo, de teràpia i d’autoconsum estan en augment per les seues bondats pel 
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benestar dels seues usuaris, al temps que és una bona oportunitat de regular els 

terrenys abandonats i buits  i requalificar-los per un millor ús social. 

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

2.1. OBJECTIUS GENERALS 

Identificar, descriure  i visibilitzar els projectes d'Horts Urbans Socials d’Ontinyent i les 

seues modalitats de gestió i organització col·lectiva, com a espais de recuperació 

urbanística i del paisatge natural de la ciutat al temps que exerceix una teràpia de salut 

i d’inclusió social. 

2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Descriure els diferents tipus d'horts urbans i periurbans que hi ha actualment a la 

ciutat d’Ontinyent. 

• Inventariar i estudiar els diferents tipus d'horts urbans que hi ha actualment a 

Ontinyent. 

• Recolzar i reivindicar el valor que representa l'hort urbà social com espai d'intervenció 

i transformació social, recuperant espais de trobada, participació i autogestió: espais de 

salut. 

•Avaluar la situació dels diferents projectes actuals a Ontinyent, de la qual es genere la 

necessària regulació del territori i dels horts socials per aconseguir una millora dels 

projectes actuals i que proporcione l’ampliació de nous. 

3.- METODOLOGIA 

La recerca és un procés que pretén donar resposta a una pregunta concreta per mitjà 

de determinats mètodes i tècniques. 

 

Aquest és un treball d’investigació descriptiu i de catalogació, amb unes estratègies 

metodològiques de recollida, anàlisi i classificació o ordenació d’una quantitat important 

i significativa de dades: “Un treball descriptiu i de catalogació és aquell en que es 

pregunten pel què  i pel com més que no pas pel perquè. Es tracta de treballs inductius 

perquè s’orienten principalment a la recollida i anàlisi d’una quantitat rellevant de dades 
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empíriques o documentals amb l’objectiu de detectar-hi regularitats ja siga per tal 

d’establir generalitzacions estadístiques, fer-ne un intercanvi o classificació, 

confeccionar una tipologia, etc. “(ALBERTO PIÑERO SUBIRANA, 2014) 

 

Cal iniciar un model d’anàlisi fonamentat amb la recollida fonamental de dades, 

delimitant clarament, allò que és important per no dispersar-se en temes transversals, 

concretant allò que volem investigar.  

 

És important l’observació en el nostre model, i hem d’establir els criteris d’observació: 

 

 Què cal observar? 

 Qui ha de ser observat? 

 Com ha de ser observat? 

 

L’observació serà directa i mitjançant enquestes que ens proporcionaran les dades per  

l’elaboració de l’informe final o conclusió. 

 

Per a desenvolupar el treball de recerca correctament és necessari aplicar un mètode 

de treball sistemàtic i seguir-ne les diferents etapes pas a pas, tal com suggereix el 

següent diagrama: 

 

 

Fig.3  
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El nostre mètode de treball consisteix  com a punt de partida l’elecció de la qüestió a 

investigar, en el nostre cas els horts urbans d’Ontinyent i el seu ús terapèutics. Això ens 

comporta una sèrie de qüestions que ens plantegem relacionats amb el tema. 

Planifiquem el nostre treball de recerca: primer bibliogràfic, apunts, internet...; després,  

treball de camp amb enquestes a tots els centres escolars, visites i entrevistes a 

responsables de l’Ajuntament d’Ontinyent, regidories de Medi Ambient, d’Agricultura; 

qüestionaris als horts socials, CRIS...  Amb tot això processem la informació, revisem i 

avaluem la tasca i acabem per fer el treball. (Fig.3) i (Fig.4) 

 

 

Fig. 4 

Una part important ha estat la recerca d’informació, la qual l’hem aconseguit amb 

nombroses entrevistes (Documents núm. 2 i núm. 3- Annexos). Per al nostre treball hem 

entrevistat: 

 Maria Rosario Gandia. Regidora d’agricultura de l’Ajuntament d’Ontinyent. 

 Patricia Folgueras. Regidoria de medi ambient de l’Ajuntament d’Ontinyent. 

 Josep Vidal. Tècnic de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament d’Ontinyent. 

 Rafael Morera.  Tècnic medi ambiental de l’Ajuntament d’Ontinyent. 

 Enric Abat. Tècnic medi ambiental de l’Ajuntament d’Ontinyent. 
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 Joan Torró Martínez. Tècnic Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ontinyent. 

Responsable de l’hort social el Raboser. 

 Rafael Sanchis. Monitor de l’hort social el Raboser. 

 Sole Ferré i Ana Campos. Servei Socials Ajuntament d’Ontinyent. Responsables 

hort social la Revolta. 

 Vero Piqueras. Monitora del CRIS Ontinyent. Responsable de l’hort. 

 David Gironés. Membre de la Colla Ecologista l’Arrel d’Ontinyent i impulsor dels 

horts socials. 

 Josep Bas. Membre de la Colla Ecologista l’Arrel. Encarregat horts del Llombo. 

 Isabel Pla Galiana. Membre de l’Ecoxarxa Sèquia Mare d’Ontinyent. 

 Cristina Borredà. Mestra del CEIP Martínez Valls d’Ontinyent. 

 Enquestes a tots els centres educatius d’Ontinyent. 

 Usuaris dels horts urbans.  

4.  MARC TEÒRIC 

4.1. DEFINICIÓ D’HORTS URBANS 
Aquests petits jardins tenen diversos noms. Són coneguts com kleingärten a Àustria, 

Suïssa i Alemanya, allotment gardens al Regne Unit, ogródek dzialkowy a Polònia, 

rodinná zahrádka a la República Txeca, kiskertek a Hongria, volkstuin a Països Baixos, 

jardins ouvriers i jardins familiaux a França i Bèlgica, kolonihave a Dinamarca, kolonihage 

a Noruega, kolonitraedgard a Suècia, siirtolapuutarhat a Finlàndia, shiminnoen al Japó, 

community gardens als Estats Units, i probablement amb molts altres noms en altres 

països del món (GROENING, 2005). 

 

Allotment garden - Regne Unit. Per definició legal, és una parcel·la que no excedeix els 

100 m2, conreat total o principalment per fruita i vegetals per a autoconsum. Una 

xicoteta part pot ser utilitzada per conills o gallines (HOUSE OF COMMONS, 1922-1925: 

pàg. 3, 17). 

 

Kleingarten - Alemanya. És un terreny entre 200 i 400 m2, utilitzat principalment per a 

horticultura i cultiu de flors per a autoconsum, molts d'ells amb un petit cobert en el 

qual guardar les eines. No està permès tenir animals ni pernoctar als horts. Segons els 
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estatuts de les associacions s'han de dedicar almenys dos terços del terreny a vegetals 

(Drescher, 2001). 

 
Jardins familiaux - França. La legislació francesa els defineix com «grups de jardins 

gestionats per una associació els productes no poden ser comercialitzats». Normalment 

es localitzen agrupats en bandes pròximes a carreteres, ferrocarrils, buits urbans... que 

els alcaldes cedeixen gratuïtament o per un preu simbòlic. 

 

Community garden - Xarxa internacional. Es tracta de jardins urbans comunitaris. Amb 

diverses mides i localitzacions, es caracteritzen per ser projectes locals autogestionats, 

que centren la seua atenció en la creació de llaços comunitaris i en el desenvolupament 

local mitjançant activitats de formació i autoocupació. 

 

Hort urbans/d'oci - Espanya. Els horts d'oci són parcel·les per al cultiu, en terrenys de 

l'administració local, que manté la gestió dels mateixos i en alguns casos estableix els 

horaris d'accés i treball. Els horts s'adjudiquen durant un determinat període de temps 

als participants (de 3 a 5 anys). Normalment aquestes cessions estan associades a 

activitats prèvies de formació. Els seus objectius principals són la recuperació d'espais 

urbans, l'educació ambiental i la creació d'espais de socialització. En molts casos estan 

destinats a un segment concret de la població, com jubilats, aturats, xiquets o persones 

en situació d'exclusió social. 

 
4.2. BREU RECORREGUT HISTÒRIC  DELS HORTS URBANS AL PAÏSOS OCCIDENTALS. 

Entre els segles XVI i XVII molts països europeus transformen els seus camps comunals 

en tancats privats, la qual cosa comportarà greus problemes d’accés a la producció 

agrícola de subsistència o producció familiar a aquells que no disposaven de terres o 

dels petits propietaris. L’emergent revolució industrial tancarà els camps comunals, els 

terrenys buits, els boscos i els jardins desapareixent tota una estructura tradicional de 

terres comunals. Els openfields o camps oberts del sud i est d’Anglaterra permetien 

l’accés a tota la població a les terres les lleis del Parlament transformaren les deveses 

comunals en camps tancats i privats, així queda reflectit a Commons Journals de juliol 

de 1797. 
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Al segle XVIII, a Anglaterra la New Poor Laws 1834  (Nova llei de pobres) i davant del 

perill d’una gran massa d’aturats per la crisi industrial facultarà a l’església i als 

ajuntaments  a lliurar terres a persones més necessitades en aquells llocs on no hi ha 

terres comunals. Noves regulacions i lleis en diferents països atorgaran terres a les 

persones que no disposen de recursos econòmics que donaran origen als horts urbans 

(allotments). 

 

Aquells horts urbans des del seu origen han estat en evolució permanent. Les ciutats 

occidentals industrials del segle XIX volgueren alleugerar les condicions lamentables i de 

pobresa en els barris obrers produïdes pel procés industrailitzador i de les migracions. 

En alguns casos, els empresaris troben una pacificació del proletariat al dotar-los de 

terrenys de cultiu com un complement. Les companyies de ferrocarrils també ofereixen 

els seus treballadors de terrenys buits o vora les vies pel conreu. Aquests horts 

aportaren un complement als seus ingressos i millorar la seua alimentació. 

 

Els urbans gardens tenen el seu origen a Detroit pel 1894 (Lawson, 2004, a Morán, N., 

2009). L’alcalde de Detroit, HS Pingree llença una idea d’horts de pobres per unes 1000  

famílies. Però no serà fins la depressió econòmica del 1970 quan s’escampen per tots 

els Estats Units com una alternativa a donar recursos a les persones aturades. 

Durant la primera meitat del segle XX els horts urbans es troben força lligats a la situació 

bèl·lica del moment. Els governs potencien els horts urbans com subministrament 

d’aliments de les ciutats, les qual a conseqüència de les guerres no disposaven 

d’aliments frescos tant en verdures i animals de corral. Les successives guerres a Europa 

incrementaran l’existència d’espais urbans conreats per solucionar els problemes 

d’abastiment de les poblacions incomunicades pels procés bèl·lic.  

Entre les dècades  70 i 80 prenen de nou força els horts urbans per donar solució a una 

part de la població que patirà els processos de les crisis industrials occidentals. La crisi 

de l’energia, la desindustrialització i la suburbanització produeixen forts processos de 

degradació i abandonament d’espais residencials al centres de les ciutats, principalment 

a les ciutats americanes i sobretot, als barris de baixos recursos. Els horts urbans 



HORTS URBANS COM A ORDENADORS DEL TERRITORI I ELS SEUS BENEFICIS TERAPÈUTICS:   
 EL CAS D’ONTINYENT                                           Marc Andrés Company 

 

 
14 

constituiran valuoses eines de cohesió social i de relació comunitària. Es portaran a cap 

nombroses campanyes per aconseguir els espais necessaris, a Nova York es crearà 

l’Agència Municipal (Green Thomb) encargada de gestionar els solars. Tot això, junt a 

una conscienciació fortament ecològica i medi ambiental, farà que els horts urbans 

aporten un llocs on grups, entitats i associacions puguen desenvolupar de forma 

comunitària i de gestió col·lectiva tota una sèrie d’activitats  de difusió per la vida sana, 

de relaxament i de comunicació i tot amb productes biològics. Aquests espais esdevenen 

llocs de trobada i instruments pedagògics. Molts horts urbans també acaben acollint 

espais d’art i de creació on interactuen tot tipus de persones.  

Existeixen notables diferents entre horts urbans occidentals i horts del Tercer Món.  Als 

primers trobem la finalitats de solucionar problemes de degradació de la natura i 

alimentar de manera sana a la seua població utilitzant noves tècniques  biològiques i 

ecològiques, facilitar el coneixement del medi natural i actuar com instrument 

pedagògic. Tot en espais municipals, en parcel·les abandonades, patis i jardins o en 

reserva de terrenys municipals.  

Els horts del Tercer Món les finalitats són essencialment de subsidència pels més pobres 

i un mitjà de guanyar-se la vida, amb estratègies per enfrontar-se a les seues necessitats 

alimentàries i de salut amb tècniques d’agricultura convencional. Són cultius de 

supervivència. Solen utilitzar els terrenys menys productius o espais abandonats. 

4.3. FUNCIONS I OBJECTIUS DELS HORTS URBANS 

4.3.1. FUNCIONS 

Els horts urbans són espais oberts que poden complir una gran diversitat de funcions 

(Fig.5). Conèixer aquestes funcions potencials permet que l’ordenació i la creació d’horts 

compaginen el màxim nombre de beneficis derivats de la seua presència. Entre les 

funcions més habituals destaquen: 
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Fig. 5  

 

4.3.2 REDESCOBERTA DE L’HORT URBÀ 

Al llarg del segle XX aquests horts tradicionals han anat desapareixent al mateix temps 

que han proliferat els horts de caràcter marginal, gairebé sempre caracteritzats per una 

imatge de precarietat i d’escassa qualitat formal. Aquesta dinàmica respon, d’una 

banda, a l’impacte del procés urbanitzador que ha confinat els horts als espais residuals, 

temporalment en desús o abandonats. També està lligada a la globalització del mercat 

alimentari, que ha allunyat les zones de producció hortícola dels punts de consum i ha 

convertit molts horts productius en petits reductes dirigits a l’autoconsum. De l’altra, 

aquesta desaparició obeeix a una abundància sense precedents de residus i materials 

de rebuig, de naturalesa majoritàriament artificial, l’aprofitament dels quals contribueix 

a crear una imatge dels horts urbans i periurbans de poca qualitat i menys integrada en 

l’entorn. 

 

Al nostre país, durant els darrers vint anys i en la línia de les tendències europees, s’han 

promogut nombroses experiències pilot d’ordenació d’horts existents i s’han realitzat 

projectes de creació de nous horts amb funcions lúdiques i socials. La preocupació dels 

municipis i dels ciutadans per la millora de la qualitat de vida ha esdevingut una 

La funció ambiental:

relacionada amb el potencial dels 
horts per conservar els valors i les 
funcions ecològiques, culturals i 

paisatgístiques dels espais lliures, 
especialment als àmbits periurbans.

La funció productiva d’autoconsum:

és la raó de ser dels horts. 
Tradicionalment ha suposat una 

adaptació mútua entre el lloc i les 
pràctiques agrícoles per tal d’assolir-hi 

la màxima roductivitat.

La funció urbanística: 

associada a la contribució que fan els 
horts al manteniment dels sistemes 
d’espais lliures urbans o periurbans.

La funció salutífera:

derivada dels nombrosos efectes 
beneficiosos dels horts sobre el 

benestar personal, la salut i 
l’alimentació.

La funció social: 

vinculada al potencial de cohesió 
social dels horts a través d’activitats 
de caire educatiu, lúdic, terapèutic, 

etc., que expliquen en bona mesura el 
renovat interès social que hi ha per 

aquests espais.

La funció cultural:

la tradició hortícola es troba 
profundament arrelada tant en 

poblacions rurals com urbanes d’arreu 
del món i forma part de la cultura 

popular, el mode de vida i fins i tot el 
genius loci o caràcter de cada lloc.

La funció estètica:

malgrat la diversitat formal dels horts 
en les diferents cultures, generalment 
constitueixen un referent de varietat, 
riquesa i harmonia i tenen un paper 

destacat en l’imaginari col·lectiu de les 
societats urbanes.
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exigència i els horts es revaloren com un element destacat en aquest sentit. Els espais 

hortícoles poden contribuir a la formació d’una imatge de qualitat adaptada a la 

identitat local i poden aportar beneficis socials de diversa índole. Això aconsella establir 

uns objectius de qualitat que permeten que els ens gestors i els actors implicats 

defineixen processos eficients dirigits a la creació d’horts urbans i periurbans integrats 

paisatgísticament i socialment útils. En aquest sentit, tot seguit indiquem alguns dels 

principals objectius de qualitat descrits per Jaume Busquets i Fàbregas al seu llibre Horts 

urbans i periurbans : 

 

1. Constituir uns espais d’horts que estiguin ben inserits al lloc, que alhora siguin 

respectuosos amb els elements del medi natural i també coherents amb els 

valors paisatgístics de l’entorn. 

 

2. Promoure-hi bones pràctiques d’agricultura ecològica basades en criteris de 

sostenibilitat ambiental que redunden en un augment de la biodiversitat, en un 

més bon coneixement dels processos naturals i en una alimentació més 

saludable. 

 

3. Ordenar-ne els usos i les activitats, configurant un espai multifuncional i 

endreçat, on l’activitat productiva dirigida a l’autoconsum puga coexistir amb les 

activitats de caràcter social, lúdic o educatiu. 

 

4. Definir uns criteris formals i materials coherents, tant per a aquells elements 

propis de l’activitat productiva com per els que s’associen als usos lúdics i socials. 

5. Garantir la connectivitat externa i l’accessibilitat interna dels horts mitjançant 

una xarxa de camins integrada al sistema urbà. 

6. Fomentar una utilització pública responsable dels espais d’horts, basada en la 

valoració de l’espai per part dels ciutadans i la prevenció d’actes de vandalisme. 

7. Fomentar la gestió comunitària dels horts, tot garantint la participació activa 

tant dels usuaris com de l’Administració. 
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8. Promoure l’associacionisme entre els usuaris i el foment d’una cultura 

cooperativa. 

 

9. Impulsar estratègies participatives per a implicar diferents agents socials en 

els projectes d’horts i per a promoure aliances entre els propietaris dels terrenys, 

els usuaris i les entitats d’usuaris. 

 
10. Recuperar, quan siga possible, les infraestructures agràries i les pràctiques 

hortícoles tradicionals. 

 

11. Fomentar l’ús educatiu de l’espai entre les escoles, associacions i altres 

col·lectius, cosa que facilitarà la valoració, el coneixement i l’apreciació social 

d’aquest espai. 

 

4.4. EL DESENVOLUPAMENT URBÀ: LA CRISI ECONÒMICA I L’ATURAMENT DE 

L’ESPECULACIÓ 

En els darrers temps a les ciutats d’Alemanya, França, Regne Unit i també a l’estat 

espanyol s’ha produït  un desenvolupament desmesurat, a vegades planificat i altres de 

manera espontani, però en la majoria de casos han derivat en una expansió sense 

control que ha suposat una explosió urbana sense antecedents en la història de la 

humanitat. A les ciutats ha sorgit nous espais agrícoles denominats per horts urbans o 

jardins que intenten contrarestar la situació expansiva del territori urbà sobre el rural. 

La ciutat  va imposant-se a la força sobre la vida rural. En l’actualitat més de la meitat de 

la població mundial viu en ciutats, on un terç es troba en situació marginal i precària. 

També, en tot aquest temps, la vida rural cada vegada va semblant-se més a la vida 

urbana, adoptant estereotips i característiques de la ciutat, produint-se una 

homogeneïtzació anomenada amb el terme globalització. 

Una gran part de la població que migra cap les ciutats provenen del camp. El ritme 

d’adaptació a la nova forma de viure comportarà diferents nivells d’integració. Molta 
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d’aquesta població ocupa les perifèries urbanes, els barris de treballadors, barris 

marginals, barris socials amb pocs equipaments i serveis.  

D’aquesta manera podrem explicar dos conceptes d’horts urbans, aquells que ocupen 

solars i terrenys dins de la ciutat i que són de dimensions reduïdes i aquells horts urbans 

de mida major, que es localitzen en l’àrea periurbana de la ciutat. En els primers destaca 

l’objectiu pedagògic, lúdic, d’oci i de fer una ciutat més habitable i amable. En els segons, 

predominen els horts d’autoconsum o de producció que aporten uns ingressos 

complementaris o inclús, en alguns casos, l’únic emolument. 

Aquesta eclosió d’horts urbans, des de la dècada dels 1980, precisa d’una regularització, 

amb una sèrie de regles i normes que legalitze el seu ús. La requalificació de terrenys, 

de solars abandonats, de buit pot permetre el seu ús i bon funcionament.  

És una errada pensar que únicament els horts urbans ocupen les zones perifèriques. En 

l’actualitat poden trobar-ne en el centre, a les terrasses, patis interiors, als balcons, als 

patis de l’escoles... Alguns d’aquests estan en continua transformació depenent de la 

reutilització del sòl, d’un canvi d’activitat o per exigències de les necessitats de la pròpia 

ciutat.  

Però sens dubte, la gran majoria d’horts urbans han vingut a revitalitzar espais degradats 

o infrautilitzats. Els horts urbans han ocupat els solars buits de les ciutats, alguns d’ells 

amb males condicions de degradació ambiental a causa del seu abandonament, de 

femers incontrolats, d’indústries abandonades o d’activitats nocives.  

Aquest nou ús dels solars comporta un nou valor afegit als terrenys d’abandó. Significa 

una recuperació i una millora en neteja i higiene, en alguns casos el seu ús li proporciona 

la recuperació davant les constants erosions del vent i de l’aigua i tot a un cost molt baix. 

També actuen con separadors o barreres entre altres intervencions creant àrees més 

sanes. 

En l’actualitat a les ciutats serà interessant planificar la creació d’espais dedicats als 

horts urbans, aquests noves dinàmiques hauran de reflectir-se en els PGOU i poden 

esdevenir un generador d’activitats innovadores fent de les ciutats territoris sostenibles.  
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En l’actualitat a l’estat espanyol no existeix cap normativa que regule de forma general 

aquests espais, els horts urbans per tant, queden a la consideració dels diferents PGOU, 

així com la seua protecció i posada en valor. Les CCAA, els ajuntaments, Diputacions o 

Mancomunitats de municipis seran en primera instància qui gestione o coordine les 

diferents reglamentacions. Segons de quina organització i gestió s’apliquen en aquests 

espais podrem parlar d’un èxit i d’uns objectius aconseguits. 

Si entenem que l’ordenació del territori, l’habitatge i l’urbanisme com els aspectes 

fonamentals sobre els que s’estableix o desenvolupa l’activitat humana, i per tant, amb 

les seues conseqüències socials, econòmiques i mediambientals d’absoluta 

transcendència per la mateixa vida humà s’haurà de pensar en legislar en una normativa 

que ho garantitze. Tot dins d’un equilibri entre el plantejament urbanístic i el dret 

constitucional a tindre un habitatge digne en un medi adequat i sostenible. 

5. TIPOLOGIES HORTS URBANS 
 
En la nostra recerca hem pogut trobar diferents tipologies d’horts urbans, que varien en 

funció de les situacions personals, objectius, motivacions i possibilitats dels seus usuaris 

i/o creadors. 

 

Per a poder fer una anàlisi exhaustiu dels diferents tipus d’horts, cal fixar-se en la 

següent sèrie d’atributs que ens permetran una diferenciació correcta i senzilla. Així 

doncs, la primera característica diferenciadora és el tipus d’organització portada a terme 

en cada projecte, entenent per organització el tràmit i gestió dels recursos econòmics, 

materials i humans imprescindibles  per a la conservació del projecte. Llavors, podem 

localitzar horts on la seua gestió és individual o horts on la gestió és en grup, coneguts 

com comunitaris. I per altra banda, la segona qualitat seria la intervenció o implicació 

en la manera de gestionar els horts per part de la gent que els treballen; aleshores els 

diferenciaríem entre horts supervisats o autogestionats. Aquests atributs són en els que 

més hem aprofundit a l’hora de la classificació dels horts per tipologies. 

 

Òbviament, també trobem altres  característiques que determinen aspectes importants 

dels projectes i repercuteixen en la gestió dels mateixos, tal i com hem pogut observar 
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durant el procés de recerca; és el cas de la situació de l’hort. És a dir, podrem trobar 

horts en àrees urbanes o en àrees periurbanes, la qual cosa determina en gran part el 

control i l’accés als recursos necessaris (aigua, compost,...), i també pot tenir una forta 

influència sobre la seua finalitat, ja que condiciona la fertilitat del sòl o la mida de l’hort 

entre altres. Aquest atribut ens fa diferenciar els horts en precari, que són aquells que 

majoritàriament es situen en zones periurbanes; i els horts al balcó o a casa, que sempre 

van lligats a una situació completament urbana, és a dir, dintre del nucli urbà. 

 

Un factor que no s’ha tingut en compte a l’hora de classificar els horts és la propietat del 

sòl. Aquest, és un clar condicionant per a la forma de funcionar i per a la seua 

permanència, però no l’hem considerat important durant la recerca. Aquesta 

característica determinarà altres aspectes del projecte com per exemple la planificació 

de l’hort (tant a nivell d’infraestructures com a nivell agrícola), l’energia que se li 

dedicarà (farà falta una inversió energètica en la defensa legal de l’espai), la continuïtat 

del grup i del projecte, etc. Aleshores, ens podrem trobar espais propis o legalment 

assignats (arrendament, cessió, acord...), i espais desenvolupats dintre de la il·legalitat. 

 

A continuació explicarem els diferents tipus d’horts urbans i les seues principals qualitats 

fent èmfasi en els atributs comentats anteriorment. 

 
5.1. HORTS AUTOGESTIONATS DE TREBALL O GESTIÓ INDIVIDUALMENT 
 
5.1.1. ELS HORTS EN PRECARI 
 

  
Fig.6  i fig. 7 Horts ocupant barrancs, terrenys prop de carreteres o vies de tren. 

 
Només cal una visita directa, inclús una mirada aproximada (des del tren o des de la 

mateixa autopista fig.6 i fig.7) als entorns dels nostres sistemes urbans, València per 

exemple, per trobar una referència a la varietat i multiplicitat de formes creades per 
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convertir aquests sòls marginals en sistemes agrícoles més o menys productius, que 

abastiran als ses usuaris i usuàries amb les verdures de temporada, alhora que també es 

convertiran en el seu espai d'oci. 

 

És l'apropiació, pacífica i anàrquica, dels espais que envolten de les vies de tren, als 

sobrants de la via pública, a les terrasses inundables i fèrtils dels rius, a les zones 

abandonades de les muntanyes periurbanes. Totes les zones pròximes o dintre dels 

nuclis de les ciutats, susceptibles de ser cultivades. 

 

Espais informals que s'han anat configurant al voltant de la ciutat, allà on el pla urbanístic 

deixa un buit permanent conscient o obligat, intrínsec a les anomenades per Pau Faus 

(Faus, P., 2008) fluvioestructures (infraestructures com autopistes, carreteres, vies de 

tren o línies elèctriques, que discorren al llarg del curs d'un riu), on les lleis reguladores 

dels usos del sòl no permeten ni permetran edificar. 

 

Així doncs es tracta majoritàriament d'horts il·legals, cultivats sense l'autorització de la 

propietària, normalment l'Administració; és un món multicolor i residual, que no segueix 

una lògica preestablerta, i gens fàcil d'ordenar i/o controlar. Molts ja hi eren abans que 

ningú decidís que no hi podien ser, altres van arribar després i, a hores d'ara, n'hi ha que 

segueixen arribant amb l'esperança de trobar un raconet lliure on establir-se. 

 
Malgrat ser un fenomen intrínsec a l'evolució i transformació de la ciutat, quelcom que 

es podria inclús qualificar d'inevitable des de l'Administració, doncs fa anys que es lluita 

per la seua eliminació o, en alguns casos, per la seua reubicació o reordenació, aplicant 

tot un seguit de reglaments de règim intern i funcionament per a regular-ne l'ús i 

millorar-ne la qualitat des d'una dimensió paisatgística (veure com a exemple la Guia 

d'integració paisatgística 2, 2009).  

 
Les superfícies d'aquests horts acostumen a ser força extenses, si més no en comparació 

amb la de la resta d'horts aquí explicats, tot i que variaran molt en funció de la seva 

ubicació i de les necessitats i capacitat de treball de la persona/família que els gestioni. 

Com que no hi ha cap tipus de normativa que n'especifiqui la dimensió, normalment 
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cadascú estableix la mida que considera necessària i que pot assumir. Estem parlant 

d'horts de dimensions molt variables, la majoria superiors als 50m2. 

 

Són horts familiars d'autosubsistència, amb una funció bàsicament productiva i també 

d'entreteniment. La dimensió i la qualitat del sòl, normalment força fèrtil i profund, 

permet el cultiu de productes de temporada i també de guardar (alls, cebes, creïlles, 

carabasses...) en quantitats suficients per a l'alimentació familiar (i si no, per cobrir una 

part important d'aquesta). 

En molts casos, davant la manca de recursos 

econòmics, s'han convertit en una espècie de 

“segona residència” per als seus usuaris i familiars. 

Sovint s'hi realitzen “esmorzar” de germanor”, ja 

siga amb la pròpia família i/o amics, ja siga amb la 

gent dels horts veïns. Fig.8. 

  
 

Fig.8 Esmorzar de convivència a l’ecoespai la Torreta d’Ontinyent 

 
També es pot dir que gairebé tenen una funció terapèutica, segons el testimoni de 

moltes de les persones entrevistades, ja que afavoreixen l'exercici físic, generen una 

sensació d'utilitat, segons ens comenta Joan Torró, tècnic de serveis socials d’Ontinyent: 

“millor que estar al bar sense fer res, o a casa mirant la tele”, i “són espais de relaxació 

en contacte amb la naturalesa. A més, milloren la qualitat de la dieta i, per tant, aporten 

beneficis a la salut, no només de l'hortolà/na sinó de totes aquelles que en consumiran 

les hortalisses.” 

 

Estranyament trobarem horts d'aquest tipus aïllats; normalment les parcel·les o horts 

individuals es concentren en agrupacions, i és que allà on es pot trobar un tros de terra 

fèrtil lliure, no hi falten candidats per a treure'n profit. Però, tot i ser horts amb un grau 

elevat de convivència, la gestió és, sempre o gairebé sempre, individual. S'estableixen 

relacions de veïnatge, de complicitat i fins i tot d'amistat (o d'enemistat), però cadascú 

fa amb el seu tros allò que millor li sembla. No hi ha una voluntat d'organitzar-se de 
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forma col·lectiva ni prendre decisions conjuntament, tot i que en alguns casos es posen 

d'acord per a compartir recursos o s'ajuden mútuament quan ho necessiten. 

 

Així doncs, es tracta d'horts periurbans, individuals i autogestionats. Els hortolans i 

hortolanes acostumen a ser gent gran, majoritàriament immigrants procedents 

d'ambients rurals, sobretot homes jubilats. Però tot i que l'agricultura s'ha associat 

tradicionalment a l'home, sempre hi ha hagut una dona al darrere que l'ha fet possible, 

i mentre l'home anava al camp a llaurar, la dona cultivava l'hort que hi havia al costat de 

casa seua o tenia cura dels animals. Però la dona no només juga un paper important al 

voltant de l'hort, sinó que és la que fa un seguiment més complert del cicle de 

l'hortalissa. 

 

Aquests horts es caracteritzen per tota mena d'aprofitament i reciclatge de materials 

com ara somiers, portes, cobertes de plàstic, bidons metàl·lics o de plàstics multicolors, 

banyeres, etc. Amb aquests materials es fan les tanques que separen un hort del del veí, 

es construeixen casetes on guardar les eines i aixoplugar-se en cas de pluja o sol intens, 

es confeccionen bancs i taules per al descans i les reunions informals amb familiars o 

amics, així com també s'elaboren els sistemes de recollida i emmagatzematge d'aigua 

per a poder regar. I és que la gran majoria de jubilats que els gestionen, són persones 

amb molts anys d'experiència i una gran quantitat de recursos i coneixements; 

normalment persones que durant la dècada dels 60 van emigrar del camp a la ciutat i 

allí es van haver de buscar la vida com van poder, espavilant-se i realitzant tot tipus 

d'oficis. A més, són gent que va créixer en una societat que no generava tants residus 

com es fa actualment, no són de la cultura de “l'usar i tirar”. (Fig.9 i 10) 

 

               
Fig. 9 i 10  Reciclatge de bidons, neveres, somiers... 
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És pràcticament impossible o, millor dit, inviable, quantificar els horts que es troben a 

les immediacions de les grans ciutats,  per exemple a Barcelona l’investigador Gregorio 

Ballesteros els xifrava a mitjans dels anys 80 en uns 8.000 (Ruiz, R., 1988), però és ben 

probable que el nombre haja baixat molt significativament a causa dels processos 

d’expropiació derivats de l’expansió urbanística de les darreres dècades. Tot i així, 

segueixen essent els horts majoritaris i els que ocupen una superfície més extensa. 

 
5.1.2. ELS HORTS DE BALCÓ 
Acostumen a ser horts de petites dimensions, emplaçats al balcons, terrasses, jardins o 

patis de cases i pisos, situats a qualsevol barri de la ciutat. És sorprenent assabentar-se 

de la gran quantitat de gent que té o ha tingut en algun moment de la seua vida un 

xicotet, o no tan xicotet, hort a casa seua. Persones que en un moment donat han decidit 

canviar les plantes ornamentals per encisams, els geranis per tomaqueres i els cactus 

per plantes aromàtiques. (Fig. 11 i 12) 

 

       
    Fig. 11   Hort de terrat                                                                       Fig.12  Hort de balcó.   

 
Segurament no es pot generalitzar massa quan es parla d'aquest tipus d'hort, ja que són 

iniciatives personals que es desenvolupen en l'àmbit privat i és impossible arribar a 

recollir el testimoni de tothom, però sí que hi ha uns trets o característiques comuns a 

la majoria dels anomenats “horts al balcó”. Són clarament horts d'autoconsum, ningú es 

planteja produir verdures per vendre, al terrat de casa seua. Amb prou feines poden 

abastir a l'hortolà o l'hortolana d'alguns productes de temporada, però la productivitat 

tampoc és el seu principal objectiu. La majoria d'hortolans de balcó es conformen amb 
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poder sortir a la terrassa o al jardí a collir un encisam i unes tomaques per fer-se una 

ensalada, sense haver d'anar a comprar al supermercat i passar-se després una bona 

estona desembolicant unes verdures que, de ben segur, no tenen el sabor ni la qualitat 

nutricional que les cultivades amb les seues pròpies mans i recollides en el seu punt 

òptim de maduració. 

 
També hi ha una important component d'oci o entreteniment; el plaer de dedicar part 

del temps lliure a remoure la terra, cuidar les hortalisses i alhora cuidar la pròpia salut. 

Moltes vegades, hi ha un rerefons de “consciència agroecològica”: persones que estan 

en cooperatives de consum, o vinculades al moviment de les ciutats en transició, gent 

mínimament preocupada pel què menja, per la qualitat i la procedència dels aliments 

que consumeix. (Segons lsabel Pla membre de la cooperativa Ecoxarxa Sèquia Mare 

d’Ontinyent).Fig. 13 i 14. 

 

                                          
 Fig.13    Ecoxarxa Séquia Mare.                                                                             Fig.14 Venda de productes en l’Ecoxarxa. 

 
En altres casos, són gent gran d'origen rural que, d'aquesta manera, no perd del tot el 

contacte amb la terra i pot dedicar una estona a allò que millor sap fer. També persones 

que, bé perquè han llegit algun llibre sobre el tema, bé perquè algú els n'ha parlat, un 

bon dia s'animen a provar i acaben convertint la seua terrasseta en un autèntic hort. 

 

Així doncs, el món del xicotet horticultor urbà és ben ample i divers, arriba a tot tipus de 

gent, de totes les edats i sexes, i de diferents orígens i motivacions. En general aquests 

horts van molt lligats a un ritme de vida urbà, marcat per una agenda atapeïda i poca 

disponibilitat de temps lliure. Però tampoc cal disposar de massa estona per fer créixer 

quatre tomaqueres, uns quants enciams i un xicotet parterre de cebes. 
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Es diferencien de la resta d'horts perquè, exceptuant els casos de les cases amb jardí, 

necessiten d'algun tipus de contenidors artificials on poder cultivar: testos, jardineres, 

taules de cultiu elevades, pneumàtics, etc. Es poden utilitzar recipients autoconstruïts 

amb materials reciclats, o bé fer servir infraestructures especialment dissenyades per a 

aquest fet; el mercat ofereix un ampli ventall de possibilitats, de totes les mides, 

qualitats i preus. 

 

En general, un contenidor per a fer un hort al balcó ha de complir certs requisits: ser 

lleuger per facilitar-ne el transport i muntatge, i per no sobrecarregar l'estructura de 

l'edifici, tenir un bon drenatge per poder extreure l'excés d'aigua, tenir el major volum 

possible, aprofitar al màxim la llum del sol, i estar fet d'un material aïllant, de manera 

que les arrels de la planta no pateixin massa estrès tèrmic. Són ideals els recipients 

elevats que faciliten el maneig i alhora permeten gaudir a la planta de més hores de sol, 

però a l'hora de la veritat, gairebé tot s'hi val i cadascú pot fer el que vulga a casa seua, 

sempre que respecte les ordenances municipals. 

 

Però no només cal abastir-se d'us quants recipients, sinó que també caldrà omplir-los 

del substrat adequat per a poder-hi cultivar. Hi ha qui compra substrat ja preparat, inclús 

adobs químics. Hi ha qui se'n va a buscar terra al bosc i fa compostatge de la deixalla 

orgànica de la llar i, enmig, un munt de possibilitats diferents, totes vàlides. 

 

També a l'hora de regar existeixen múltiples possibilitats, que dependran sobretot de la 

dimensió de l'hort i de les infraestructures de què es dispose. En general s'utilitza aigua 

potable de la xarxa, tot i que sempre hi ha qui se les enginya per recollir l'aigua de la 

pluja. S'utilitza la mànega, si es disposa d'una aixeta al mateix emplaçament de l'hort, o 

bé la regadora en cas que no sigui així, o també si l'hort és molt xicotet. Hi ha qui rega 

directament de l'aixeta, i qui deixa reposar l'aigua en dipòsits perquè s'evapori el clor. 

 
Ara mateix no hi ha dades sobre la quantitat d'horts en balcons, terrasses, jardins o patis, 

que existeixen al País Valencià, però, veient la quantitat de llibres que es publiquen i 

l’augment de vendes de materials i llavors per les empreses de jardineria,  i el munt 

profesor
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d'informació que es pot trobar a Internet, de ben segur que és un fenomen en expansió 

impossible de comptabilitzar. Segons Josep Maria Vallès propietari d’una de les més 

importants botigues on-line de materials per als horts  (www.horturba.com), aquest 

fenomen ve produït per gent que busca diversió, tenint més èxit la seua empresa en les 

ciutats més grans. Són horts urbans i “artificials”, autogestionats i individuals. 

 
5.2. HORTS SUPERVISATS, DE GESTIÓ O TREBALL INDIVIDUAL. HORTS URBANS 
MUNICIPALS. 

Amb caràcter general, els horts urbans 

municipals neixen com horts d'oci vinculats al 

col·lectiu de jubilats, amb una funció 

esporàdica d'educació ambiental per a escoles. 

Posteriorment, s'han obert a persones amb 

discapacitats. La funció social de l'hort urbà 

també inclou fomentar la integració 

d'immigrants i el sentiment de pertinença al 

lloc. A més, l'actual conjuntura econòmica ha 

provocat que persones joves en situació d'atur 

s'interessin per desenvolupar cultius en horts 

urbans. És per això, que molts ajuntaments han 

desenvolupat aquest tipus d’activitats. 

Fig 15. Iniciativa municipal Ajuntament Palafolls. 

Els horts urbans municipals tenen el seu origen en una iniciativa local (Fig 15), no existint 

registres exactes sobre el nombre d'horts urbans a la província de València. Fou el Servei 

de Medi Ambient de la Diputació de València, qui va contactar durant el primer semestre 

de l'any 2013 amb tots els municipis de la província de València i, en els casos on existia 

un hort urbà o periurbà de gestió municipal, es va visitar i es va realitzar un reportatge 

fotogràfic. D’aquesta manera va començar un control i catalogació d’aquests horts 

municipals, segons els diferents tipus de gestió municipal dels horts urbans dels 

municipis valencians, amb indicació de les seues característiques bàsiques 

(denominació, superfície, nombre de parcel·les, distància al nucli urbà, superfície 

parcel·la tipus, forma de tancament, etc.), aspectes sobre el funcionament de l'hort 

http://www.horturba.com/
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(reglament o ordenança municipal), tipus de gestió municipal (selecció d'usuaris, 

supervisió, titularitat de la propietat de les parcel·les, classificació del sòl, etc.), aspectes 

econòmics (costos anuals per als usuaris, fiança, etc.), tipus de tractament de plagues 

(ecològic, convencional), serveis de l'hort (parcel·la de formació, servei de compostatge, 

contenidors de residus, zones de aparcament, etc.), sistemes de reg utilitzats (a manta 

o degoteig) i recursos proporcionats per l'ajuntament (aportació de recursos materials, 

assignació de personal tècnic, informació a la pàgina web municipal, etc.) 

Actualment, l'èxit dels horts urbans és 

indubtable, i una prova d'això és la creació de 

llistes d'espera en la major part de municipis 

per aconseguir ser beneficiari d’una parcel·la, 

vet ací: “La llista d’espera arriba als horts 

urbans”  (LEVANTE- EMV 13-05-14) i “Normes 

de llista d’espera Horts Urbans Benimaclet” 

(AA.VV. Benimaclet) 

 

Fig. 16 Hort urbà Benimaclet, amb llista d’espera d’usuaris. 

 
5.3. HORTS SUPERVISATS, DE TREBALL O GESTIÓ COMUNITÀRIA. 
 
5.3.1 HORTS ESCOLARS.  
Trobem horts escolars en tots els cicles de l'educació: a l'escola bressol, a educació 

infantil, primària, secundària i batxillerat. També en escoles d'educació especial. Fa uns 

anys, eren sobretot iniciatives personals d'alguns professors i/o professores, a vegades 

motivades per propostes fetes des de l'AMPA o d'algun nen o nena de l'escola. 

Actualment ja ningú posa en dubte que l'hort és una eina educativa que cal 

promocionar, i moltes administracions ja hi estan destinant recursos. (Escutia, M., 

2009). A dia d'avui però, no existeix cap registre d'horts escolars a nivell oficial que ens 

permeta saber quantes escoles del País Valencià tenen un hort; encara menys a nivell 

estatal. Malgrat que algunes iniciatives institucionals com els Ecocoles, les Escoles 

Verdes o l'Agenda 21 escolar, han posat en marxa projectes d'hort (Fig. 17) i tenen els 
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seus registres interns, aquestes escoles no són 

representatives del conjunt global d'escoles i 

caldria saber fins a quin punt l'hort està incidint a 

l'educació formal. 

 
 
Fig 17 Hort escolar a Ontinyent 

 
L'objectiu d'aquests horts és clarament pedagògic i va destinat a la franja més jove de la 

població; l'hort és un instrument eficaç en el procés d'educació integral de l'alumnat ja 

que possibilita el descobriment i l'assimilació dels conceptes estudiats en les principals 

àrees de coneixement. Acompanya les classes teòriques amb activitats vivencials, i 

alhora fomenta valors com el respecte (per la naturalesa i pel treball de la resta de 

l’alumnat), la col·laboració i la responsabilitat. 

 

La creació d'un hort ha estat una opció escollida per moltes escoles a l'hora de planificar 

el seu currículum i, de fet, es pot integrar dins el treball curricular de moltes de les 

assignatures impartides, depenent del grau d'estudis: ciències naturals i socials, 

tecnologia, matemàtiques, valencià, etc. 

 

En el cas de l'educació especial, s'entén el treball a l’hort com una eina vàlida on poden 

confluir els aspectes pedagògics i terapèutics inclosos al projecte educatiu de l'escola. 

En un espai no formal com és aquest, no només es poden recollir els aspectes 

desenvolupats als àmbits formals del disseny curricular dels alumnes, sinó que l’hort, a 

la vegada, pot entendre’s com un recurs no convencional per abordar les patologies 

psíquiques severes i els estats de carències com les que tracten aquestes institucions. És 

una proposta alternativa caracteritzada per una pràctica extra-mural, fora dels límits 

tancats de l’aula o de l’espai de teràpia que pot ser entès com un espai transaccional, 

reparador i generador de noves relacions simbòliques. Les relacions socials que allà es 

posen en joc, l’assumpció i manteniment de responsabilitats i límits, el benestar produït 

per veure desenvolupar-se les plantes produeix sensacions agradables amb 

conseqüències terapèutiques.  
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Principalment, una característica comú a tots els horts escolars i que alhora els 

diferencia clarament de la resta d'horts urbans i periurbans, és la limitació del calendari 

escolar. Caldrà adaptar l'hort als ritmes de l'escola i seguir el calendari agrícola fins allà 

on es puga, acceptant que normalment a l'estiu l'hort quedarà desatès, a no ser que 

s'aconsegueixi implicar als pares i mares i/o als casals de la mateixa escola, o que s'arribe 

a algun tipus d'acord amb alguna associació del barri. 

 

En general les dimensions són relativament reduïdes, ja que no hi ha un objectiu 

productiu sinó més aviat experimental. No es pretén cultivar verdures per alimentar a 

les famílies dels xiquets i xiquetes de l'escola ni per abastir el menjador escolar, sinó que 

se centra en les tasques pròpies de l'hort (treballar la terra, sembrar, plantar, regar, 

recol·lectar...) i en el seguiment de l'evolució de cada planta. Per a assolir aquests 

objectius és suficient amb poder cultivar unes quantes hortalisses de cada tipus. 

 

Si es vol facilitar el funcionament de l'hort, caldrà tenir en compte l'orientació 

(preferiblement orientació sud), la protecció del vent, el pendent, la qualitat del sòl i la 

presa d'aigua, a l'hora d'escollir-ne l'emplaçament. Això no acostuma a ser gens fàcil, ja 

que la majoria d'escoles no disposen de massa espais per escollir. És important tenir una 

presa d'aigua a prop de l'hort; una de les claus bàsiques per a que un hort escolar 

funcioni és “posar les coses fàcils, no haver de fer grans invents”(Cristina Borreda, 

responsable d’hort escolar del CEIP Martínez Valls). La qualitat del sòl també és 

important, tot i que aquesta sempre es pot millorar amb l'aportació de fems i/o 

compost. 

 

Acostumen a estar dotats de petits cartells amb els noms i els dibuixos de les hortalisses; 

gairebé sempre elaborats pels mateixos alumnes com a part de l'aprenentatge. 

D'aquesta manera, tan grans com petits, acostumats a veure els fruits desvinculats de la 

planta de la qual procedeixen, poden identificar amb facilitat les diferents hortalisses i 

seguir-ne tota l'evolució. 

 
El material per a treballar a l'hort (eines, guants, regadores, etc.) acostuma a estar 

adaptat a les diferents edats de l’alumnat, per tal que aquests puguen treballar 
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còmodament. Normalment també hi ha un espai al costat de l'hort on poder guardar 

tots aquests materials, perquè queden ordenats i resguardats de les inclemències del 

temps: una caseta de fusta, un petit cobert, etc. 

A més de la zona de cultiu d'hortalisses, és comú trobar un raconet de l'hort destinat a 

les plantes aromàtiques (Fig. 18) i 

medicinals; sovint, i segons el 

mètode d'horticultura utilitzat, 

aquestes plantes es trobaran 

associades a les hortalisses enlloc de 

tenir el seu propi espai a part. I, si 

l'espai és prou gran, és probable que 

hi hagen plantat alguns arbres 

fruiters. 

 

Fig. 18 Plantant plantes aromàtiques a una escola d’Ontinyent. 
 
Un altre element pràcticament indissociable de hort escolar és el compostador: l'espai 

on les deixalles orgàniques, les restes del menjador de l'escola i les procedents del 

mateix hort (males herbes, parts de la planta que no s'utilitzen, etc.), faran un procés de 

descomposició i s'acabaran convertint en aliment per a les plantes de l'hort. És un 

element bàsic per a l'educació en el reciclatge, i un exemple pràctic del funcionament 

dels cicles de la matèria. 

 
Malgrat que en algunes escoles els compostadors són de fabricació pròpia, a partir de 

materials reciclats, i inclús amb la participació de l'alumnat, en la majoria dels casos es 

tracta d'estructures prefabricades i homologades com a tal. 

 

En general també s'acostuma a dissenyar el sistema de reg en funció de criteris de 

sostenibilitat, essent el mètode més comú el de reg per degoteig o amb mànega 

exsudant. Tot i així, normalment es deixa espai per al reg amb regadora i/o amb mànega 

per tal que els infants, nens/es i joves puguen dedicar una estona a aquesta tasca. 
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5.3.2. HORTS SOCIALS 
 
Els horts urbans tenen un important valor social entre els seus participants, doncs els 

permet ocupar el seu temps, afavorint la creació d’un teixit de noves relacions i millorar 

la seua qualitat de vida mitjançant una activitat física molt positiva per a la seua salut. 

També tenen un alt valor mediambiental per a la ciutat, convertint els horts en 

protagonistes dels nous espais verd públics. 

 

Els horts socials tenen múltiples beneficis per als ciutadans, destaquen: 

 De tipus socials, millorant la qualitat de vida, les relacions intergeneracionals, 

l’alimentació saludable, la salut física i psicològica. 

 De tipus econòmic, millorant la renta familiar, propiciant l’estalvi i el consum de 

productes locals. 

 De tipus urbanístic, regenerant espais buits i posant en valor solars en desús i 

sòls abandonats de l’activitat agrícola. 

En aquests moments, darrere l’èxit dels horts existents, està produint-se un allau de 

propostes. Tant ajuntaments i diputacions han encetat un procés d’inventari, de 

regulació i de subvencions com eina de millorar  la susbtentabilitat social, econòmica, 

territorial i ambiental. Així es reflexa en les Bases de la Convocatòria del Programa 

d'Horts Socials municipals 2015, per a la concessió d'ajudes econòmiques amb 

destinació a la realització d'inversions en terrenys de titularitat municipal destinats a 

horts socials de 23 juliol 2015 Diputació de València o en les Subvencions a ajuntaments 

engegada/manteniment horts urbans, anualitat 2013. Diputació d’Alacant. 

5.4. HORTS COMUNITARIS AUTOGESTIONATS. 

S'ha classificat com a horts comunitaris aquells que s'autodefineixen com a tals. Quan 

s'entra en més detall a revisar cada cas, ja es pot veure que hi ha diferents graus o formes 

de considerar la gestió comunitària. De moment però, en aquesta categoria s'inclouen 

aquells horts que estan gestionats per un grup humà vinculat per interessos comuns 

entorn a l'hort, que té una voluntat explícita d'organitzar-se i gestionar l'hort (tant la 

terra com els diferents recursos) conjuntament, en major o menor grau. 
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Aquestes iniciatives, no acostumen a estar regulades des de l'Administració i es regeixen 

pel principi de l'autogestió, és a dir, són projectes on no hi ha unes formes de funcionar 

i organitzar-se imposats des d'algun organisme extern sinó que aquestes es creen i es 

decideixen des del propi grup que participa de l'activitat. 

 

A les ciutats, normalment l'emplaçament dels horts comunitaris és també 

autogestionat, exceptuant algun cas on hi ha algun tipus de cessió per part de 

l'Ajuntament. Es tracta d'espais públics o privats, en estat d'abandonament, que són 

ocupats i recuperats per a fer-ne un ús públic i social de cara al barri on estan situats. 

Darrere d'aquesta “okupació” hi ha una clara denúncia de l'especulació immobiliària i 

una reivindicació d'espais i equipaments socials per als barris. 

 
Mentre la majoria dels plans urbanístics es preocupen per a dissenyar un nou model de 

ciutat “moderna”, a l'alçada de les capitals europees, els ciutadans i ciutadanes 

demanen més espais socials per als barris. La necessitat d'espais al marge del control 

institucional genera propostes com la dels horts comunitaris; la recuperació d'espais 

abandonats pera un ús veïnal i cooperatiu, la creació d'espais verds enmig del gris 

imperant, cridant així l'atenció sobre la destrucció institucional del barri i/o el territori. 

 

Acostumen a ser doncs, projectes considerats ocupats, que viuen sota la pressió 

constant d'un possible desallotjament. De fet, si féssim un recompte de tots els horts 

que existeixen i han existit a les ciutats mediterrànies, la llista seria prou llarga, però la 

realitat actual és força més reduïda ja que moltes d'aquestes experiències han estat 

esborrades del mapa, a cop de porra. Es podria dir doncs que són horts efímers, tot i que 

algun dels més coneguts ja compten amb una llarga trajectòria d'activitat. 

 

Com ja s'ha dit, no són projectes individuals sinó col·lectius; l'hort el gestiona un grup de 

gent, normalment d'edats i procedències diverses, tot i que és força comú que hi hagi 

un grup de gent jove dinamitzador. Així doncs, acostuma a haver-hi un grup de gent fixe, 

més o menys reduït, i vàries persones que participen puntualment o s'impliquen només 

en aspectes concrets. 
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També les motivacions per formar part d'aquests projectes són diverses i molt 

personals, tot i que normalment es coincideix en certs aspectes, que són els que 

conformaran els objectius del projecte. Tots els projectes estudiats, són o pretenen ser 

espais socials de trobada i creació per a associacions i veïnat del barri, entorn a l'excusa 

de l'hort. 

 

Si bé és cert que en tots hi ha una component de recuperació de la cultura hortícola i 

vincle amb la terra, preocupació per la salut i experimentació entorn a l'horticultura 

ecològica, consum responsable i local, i rebuig al sistema agroalimentari actual que 

condueix a l'autoproducció d'aliments, l'obtenció d'una collita suficient per abastir el 

rebost de casa amb tots els productes necessaris, no n'és ni molt menys l'objectiu 

principal (tot i ser una de les finalitats bàsiques en algun dels projectes). 

 

Així doncs, són espais d'experimentació hortícola i social. En la majoria dels casos no hi 

ha un coneixement massa profund de l'agricultura i el que es busca és un acostament a 

aquest món d'autogestió alimentària, assumint que, com en tot, cal un procés 

d'aprenentatge i d'experimentació abans d'assolir certs objectius productius. També 

aquesta experimentació té una component pedagògica o educativa, i veiem que en 

molts d'aquests horts es realitzen tallers per a nens i nenes, i també s'anima a qualsevol 

persona, amb coneixements o sense, a participar i aprendre. Són, sobretot, espais 

d'intercanvi i transmissió de coneixements, on es valora especialment les relacions 

intergeneracionals i el que aquestes aporten a unes i altres, “és molt millor venir aquí a 

l'hort i que un avi t'explique com cultivar, que haver de llegir un llibre o mirar a Internet”. 

(Rafa Sanchis, monitor de l’Hort Social el Raboser) 

 
Però, tan importants són els coneixements pràctics entorn a l'hort, com l'experiència 

associativa o la participació en dinàmiques col·lectives, i és que aquí no es tracta només 

de fer un hort, sinó d'autorganitzar-se i crear formes de gestió comunitàries per als 

diferents aspectes del projecte que s'està compartint, i això requereix també un 

aprenentatge. Cada grup humà i cada context requereixen formes de fer diferents, i 

aquestes estan sempre en constant evolució. 
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Gairebé tots els horts comunitaris naixen de col·lectius, ja siguen associacions amb certa 

trajectòria com d'individus que s'agrupen motivats per a fer un projecte hortícola, 

vinculats als moviments socials. És per això que sempre hi ha una component social o 

popular, més enllà de les feines de l'hort: realització de dinars populars per a la gent del 

barri, cinemes a la fresca, tallers relacionats amb l'agroecologia, cursos i activitats 

promogudes per gent del barri, etc. A més, s'acostumen a realitzar trobades internes de 

caire festiu, per millorar la cohesió de grup i no veure's les cares només a l'assemblea o 

treballant a l'hort. 

 
Són projectes no jeràrquics, basats en una organització assembleària i una gestió 

comunitària dels recursos (aigua, adob, eines, llavors i planter, etc.) i de la terra, en la 

majoria dels casos. Inclús en casos de parcel·lació de la terra, la gestió d'aquesta 

(delimitació i adjudicació) segueix essent comunitària, tot i que el treball i la collita siguin 

individuals, familiars o en petits grups. 

 

La freqüència de les assemblees varia en funció de cada cas, i la complexitat 

organitzativa també, segons les dimensions del grup, de l'espai, i de les activitats que es 

realitzen més enllà de treballar la terra. Hi ha horts on tot és molt informal i davant de 

cada situació es decideix actuar d'una forma o d'una altra, i d'altres on hi ha comissions 

fixes de treball i s'han inclús elaborat certes normes de funcionament intern. 

 

També la planificació de l'hort i el disseny del mateix són diferents en cada cas, el que sí 

és un tret comú en tots els horts estudiats és la reutilització de materials abandonats. 

Gairebé tots els horts estan dotats de certes infraestructures que en permeten o en 

milloren el funcionament; així trobem els diferents sistemes de recollida i 

emmagatzematge d'aigua, en major o menor escala, el compostador, l'espai d'oci i/o 

reunió, una caseta o petit cobert per protegir les eines de la intempèrie i/o per 

aixoplugar-se en cas de pluja, etc. Tota aquests elements estan autoconstruïts amb 

materials recuperats d'aquí i d'allà: trossos de fusta, metall o plàstic, somiers, bidons, 

banyeres, persianes velles, taules i cadires, etc. Però evidentment, al carrer no es troba 

de tot i també cal fer una mínima inversió de diners, tot i que en cap cas massa elevada. 
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També l'economia és quelcom que s'autogestiona, i s'acostuma a funcionar amb un pot 

generat a base d'activitats populars i d'aportacions de les persones que participen al 

projecte.  

 

Els horts comunitaris són, doncs, experiències autogestionades i comunitàries. Dins 

d'aquestes experiències ens mancaria veure si el criteri de l'emplaçament (urbà o 

periurbà) marca diferències importants. Després de les entrevistes realitzades i 

d'entendre el funcionament de cada una d'aquestes experiències, queda clar que la 

localització de l'hort també en defineix algunes característiques que l'afecten de forma 

significativa. 

 

D'aquesta manera, sembla lògic que, mentre els horts urbans són horts més aviat 

“simbòlics” en quant a la producció, als horts periurbans aquest es puga plantejar com 

un dels objectius principals, i existeix la possibilitat de ser horts destinats a 

l'autoconsum.  

 

Alhora, la superfície i tipus de sòl, definiran la dimensió del grup, així com les finalitats 

del projecte seran determinants en quant al tipus de gent que hi participe (i el tipus de 

gent redefinirà les mateixes). I aquesta dimensió i diversitat de persones seran les que 

acabaran marcant les formes de funcionament i dinàmiques del projecte, creant-se 

estructures més o menys formals i més o menys complexes. 

 

6. HORTS TERAPÈUTICS I D’INTEGRACIÓ SOCIAL. 

Adreçats a aconseguir processos terapèutics amb determinades problemàtiques 

mesures i socials (desintoxicació d’addiccions, reinserció de persones amb dificultats de 

socialització, tractaments físics i psicològics, etc.). També poden afavorir projectes 

d’integració social i comunitària amb risc d’exclusió. A la Carta d’Ottawa (1986), es 

relaciona la promoció de la salut amb uns requisits i condicions: la pau, l’educació, 

l’habitatge, l’alimentació, la renda, un ecosistema estable, la justícia social i l’equitat. Els 

factors polítics, econòmics, socials, culturals de medi ambient, de conducta i biològics 

poden modificar a favor o en detriment la salut. La promoció de la salut passa per 

profesor
Nota adhesiva
per què el poses com un capítol a banda?
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polítiques que promocionen la salut dins d’un medi ambient més grat i net. La 

conservació dels recursos naturals deu de formar part de la prioritat de totes les 

estratègies de promoció de salut. La salut es crea i es viu en el marc de la vida quotidiana: 

en els centres d’ensenyament, de treball i d’esbarjo. El plantejament holístic i ecològic 

de la vida són essencials en el desenvolupament d’estratègies per la promoció de la 

salut. L’Organització Mundial de la Salut insta a l’acció internacional i al 

desenvolupament de la promoció de la salut de conformitat amb els valors socials i 

morals inherents a la Carta d’Ottawa. 

“La inclusió d’espais per a l’agricultura a les ciutats es presenta com una potencial 

ferramenta de promoció d’entorns urbans saludables i sostenibles, podent ser 

especialment beneficiós per col·lectius vulnerables” (Ana Isabel Mejias, Contribución de 

los huertos urbanos a la salud). 

 

Els horts urbans aporten un augment de l’activitat física, també milloren la qualitat en 

el consum d’algunes de les verdures consumides i les relacions socials que s’estableixen 

produeixen un benestar psicològic. 

 

Els diferents models existents sobre determinants de la salut contempla l’entorn com 

un important factor a tenir en compte (Evans, Barrer y Marmor, 1996). Com cada vega 

hi ha més gent a les ciutats, cal fer d’aquests ecosistemes espais saludables. 

 

Amb una investigació encara molt escassa, podem assegurar quins en són els efectes 

positius de la inclusió horts urbans i espais verds en les ciutats: 

 

 Millora dels hàbits nutricionals. (Alaimo et al. 2008; Bellows, Brown y Smit. 2003) 

Accés a verdures ecològiques. 

 Increment de l’activitat física (Bellows et al, 2003. Van den Berg et al., 2010) 

 Foment del benestar psicològic, disminució de l’estrés i millora de la percepció 

de la salut (Largo-Wight, 2011; Maas et al., 2006; Pecurul, Cristóbal y Mocoso, 

2006) 

 Desenvolupament de xarxes socials (Armstrong, 2000; Infantino, 2004.  
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Sense dubte, aquests espais tan menuts tenen uns grans efectes i beneficis en la salut 

dels ciutadans. 

Si bé l’agricultura urbana no és la solució a les dificultats estructurals del sistema, podem 

afirmar que les pot minimitzar. L’agricultura urbana pot servir com estratègia per a 

abordar múltiples problemes de forma transversal , millorant la salut de les persones i 

enfortint les relacions de les xarxes  socials. 

A l’augment del sedentarisme, obesitat i sobrealimentació i sobretot a les malalties 

cardiovasculars (Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, 2006) i a 

les patologies d’al·lèrgies i asmes, relacionades amb la qualitat de l’aire (Vargas Marcos, 

2005) i de les malalties de trastorns mentals com la depressió o l’estrès (Jakson, 2003; 

Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, 2006). Altre problema és 

l’aïllament social que pateixen un important nombre de persones amb addiccions o 

persones majors amb risc d’exclusió qui desenvolupen greus patologies i trastorns 

(Kharicha et al, 2007) 

Una possible estratègia és la posada en marxa d’horts urbans, doncs, les investigacions 

realitzades demostren que aquests espais aporten molts beneficis per la salut.  

Segons els estudis de Van den Berg et al. (2010) la majoria de persones que van als horts 

urbans presenten nivells d’activitat física superior als seus veïns de característiques 

semblants. 

Els participants en els horts comunitaris segons la investigació (Armstrong, 2000; 

Infantino, 2004; Milligan, Gatrell y Bingley, 2004) desenvolupen les relacions en  xarxes 

social, significant un important suport social a persones en risc d’exclusió. 

 

Els horts urbans són instruments en la rehabilitació urbana ecològica col·laborant en la 

sostenibilitat ambiental dels entorns urbans, doncs és una manera d’inserció de la 

natura en la ciutat augmentant les àrees verdes, recuperant els buits. També són un 

instrument que contribueix al disseny a escala humana de la ciutat.  

 

Les teories de Max Neef i Elizalde (1986) els horts urbans responen més a necessitat 

d’oci, entreteniment, participació i identitat; i en menor mesura influeix sobre la 

subsistència, protecció i creació. Així Alguacil (2000) proposa que des de la Perspectiva 

profesor
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de Qualitat de Vida, atén distintes dimensions (qualitat ambiental, benestar i identitat) 

generant efectes positius. 

 

La protecció dels horts existents i l’augment de seu nombre es fa necessari la coberta 

legal que atorgue la legislació i reconeixement efectiu de l’ús del sòl. 

 

Alguns autors recomanen la creació d’una Agència Governamental específica que 

gestione l’adequació dels terrenys, provisió de les infraestructures, assistència tècnica i 

financera i es coordine amb altres agències: ordenació, habitatge, transport, economia... 

(Lori Zimbler, 2001). 

L’existència d’agrupacions o associacions d’hortolans farà imprescindible de la seua 

participació i gestió en la resolució dels problemes. 

 

7. HORTS URBANS A ONTINYENT 

7.1. BREU HISTÒRIA DE L’HORTA D’ONTINYENT. 

Segons els estudis fets per la Colla Ecologista l’Arrel d’Ontinyent, l’horta d’aquest 

municipi pren gran importància quan el 8 de maig de 1421 s’aproven les tasques i 

condicions per part del Consell de la Vila d’Ontinyent, per dur a terme la construcció de 

la sèquia Nova (anomenada també sèquia del Pou Clar). La intenció d’aquest projecte 

fou l’aprofitament de les aigües del Pou Clar i augmentar així les fanecades irrigades del 

municipi. Anteriorment, en època andalusina, ja existia i funcionava la sèquia Vella, ja 

que apareixen documents de donacions de terres de reg de l’any 1248 (Llibre de 

Repartiment del rei Jaume I).  

Més tard, a finals del segle XVI, l’any 1572, el Consell de la Vila va contractar els serveis 

d’un dels matemàtics més importants de l’època, Jeroni Muñoz, per fer una mesura de 

l’horta Vella i Nova dels cabals d’aigua que posseeix la Vila, tant els del Pou Clar com 

d’altres naixements. Tot açò amb la intenció d’augmentar la superfície i la producció del 

cultiu hortícola a la població.  

Aquest sistema de regadiu és el que s’ha mantingut quasi intacte fins a mitjans del segle 

XX, que amb la urbanització descontrolada de cases de camp o segones residencies 
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(disseminat), el desenvolupament de l’activitat industrial i la ubicació de les fàbriques 

en zones d’horta han anat fulminant i transformant una de les zones més fèrtils i 

profitoses de les comarques centrals valencianes. No obstant, el sistema de rec principal 

de la sèquia Vella, sèquia Nova, sèquia del Novals i sèquia del Pla estan encara en un 

estat de conservació i funcionament òptim, la qual cosa permet el seu ús, en la majoria 

dels trams. 

A dia de hui, encara es reguen entre 1000 i 1500 fanecades d’horta (Reg de Viverets i 

del Pou Clar, Comunitat de regants d’Ontinyent 2015), però se’n podrien regar moltes 

més ja que molts bancals resten abandonats i erms. S’entén com horta: “Terra de 

regadiu regular amb aigües derivades de riu dedicada al conreu d’hortalisses (en el qual 

cas, si l’horta és petita, es pot anomenar hort), als arbres fruiters (en el qual cas hom 

l’anomena verger), a les plantes industrials (en general tèxtils) o a farratge (Gran 

Enciclopèdia Catalana, 1967-2009)” o “Terreny de regadiu, generalment de gran 

extensió, destinat al conreu de verdures, llegums i arbres fruiters” (segons el Diccionari 

Normatiu Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua). 

7.2. BREU INTRODUCCIÓ DELS HORTS URBANS A ONTINYENT. 

Des del 2011 l’Ajuntament d’Ontinyent es suma a la iniciativa de la Colla Ecologista 

l’Arrel, la qual va ser pionera en aquest tipus de projectes i ja disposava d’una sèrie de 

bancals en funcionament com a horts urbans ubicats en la zona pròxima al recinte firal. 

Aquesta entitat  dissenyà un projecte per la creació de microparcel·les d’horts urbans. 

Per això signà un conveni privat entre els propietaris que disposaven de bancals sense 

ús i volin desentendre’s del seu manteniment, mentre la Colla l’Arrel  es comprometia a 

fer ús de cultiu hortícola per autoconsum, tot sempre des de l’agricultura ecològica. 

Aquetes accions es veuen ampliades pel departament de Medi Ambient de l’Ajuntament 

d’Ontinyent, que iniciarà una sèrie de contactes entre aquells propietaris d’horts 

perimetrals al casc urbà sense ús i que estiguen interessats en participar del projecte. 

Paral·lelament, el propi ajuntament identificarà parcel·les municipals que puguen ser 

vàlides per la mateixa finalitat. Així l’ajuntament d’Ontinyent passarà a supervisar i 

impulsar el projecte de la Colla l’Arrel. 
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Tot i això, serà l’inici dels horts urbans a Ontinyent, encara que serà meritori el 

reconeixement a les escoles  CEIP Martínez Valls i CEIP Rafael Juan Vidal que durant la 

dècada dels 70  inicien els primer projectes d’horts escolars utilitzant racons o espais 

poc aprofitats dels seus centres i  introduint l’agricultura ecològica, iniciant així els 

primers horts socials a Ontinyent. 

A hores d’ara s’acaba de publicar les normes que regularan els horts socials a Ontinyent 

i la creació d’un Banc de Terres (Ordenança reguladora d’horts urbans i socials 

d’Ontinyent, 1 d’abril de 2016. Ajuntament d’Ontinyent).  

7.3. HORTS MUNICIPALS 

 
 
Fig.19 Situació dels horts urbans d’Ontinyent 
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Horts urbans a les proximitats de la piscina coberta 

 
 
 
 
 

 

 

 
CARACTERÍSTIQUES 
Denominació: Horts del Llombo 
Extensió total: 1700 m2 
Any d'inici: 2013 
Ubicació: polígon 16, parcel·la 394 
 
FUNCIONAMENT 
Iniciativa per al desenvolupament de 
l'hort: Colla Ecologista l’Arrel d’Ontinyent 
Responsabilitat del funcionament: Colla 
Ecologista l’Arrel d’Ontinyent 
Existència de reglament de funcionament: 
normativa “Aprofitament i conservació de 
l’horta d’Ontinyent”. 
 
GESTIÓ PRIVADA 
Titularitat de les parcel·les: privada 
Classificació del sòl: rústic 
Requisits que han de complir els 
beneficiaris: veïns d’Ontinyent 
Selecció de beneficiaris: per valoració 
Període d'ús: Segons contracte. 
Existència d'ordenança municipal: Sí 
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Horts urbans a les proximitats al recinte firal 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTIQUES 
Denominació: Horts de la Fira 
Extensió total: 6500 m2 
Any d'inici: 2008 
Ubicació: polígon 10, parcel·les 118, 
236, 237 
 
FUNCIONAMENT 
Iniciativa per al desenvolupament de 
l'hort: Colla Ecologista l’Arrel 
d’Ontinyent 
Responsabilitat del funcionament: 
Colla Ecologista l’Arrel d’Ontinyent 
Existència de reglament de 
funcionament: normativa 
“Aprofitament i conservació de 
l’horta d’Ontinyent”. 
 
GESTIÓ PRIVADA 
Titularitat de les parcel·les: privada 
Classificació del sòl: rústic 
Requisits que han de complir els 
beneficiaris: veïns d’Ontinyent 
Selecció de beneficiaris: per valoració 
Període d'ús: Segons contracte. 
Existència d'ordenança municipal: Sí 
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Horts urbans del Pou l’Olleta 

 

 

 
CARACTERÍSTIQUES 
Denominació: Horts del Pou 
l’Olleta 
Extensió total: 2600 m2 
Any d'inici: 2010 
Ubicació: polígon , parcel·la 
 
FUNCIONAMENT 
Iniciativa per al desenvolupament 
de l'hort: Colla Ecologista l’Arrel 
d’Ontinyent 
Responsabilitat del funcionament: 
Colla Ecologista l’Arrel d’Ontinyent 
Existència de reglament de 
funcionament: normativa 
“Aprofitament i conservació de 
l’horta d’Ontinyent”. 
 
GESTIÓ PRIVADA 
Titularitat de les parcel·les: privada 
Classificació del sòl: rústic 
Requisits que han de complir els 
beneficiaris: veïns d’Ontinyent 
Selecció de beneficiaris: per 
valoració 
Període d'ús: Segons contracte. 
Existència d'ordenança municipal: 
Sí 
 

 

7.4. ELS HORTS SOCIALS 

Hort Social El Raboser 

L'Hort Social "El Raboser de Ontinyent" es crea amb la finalitat d’acollir persones amb 

situacions personals desfavorables. L'objectiu principal és evitar situacions d’exclusió 

social, i fou l'àrea de Serveis Socials de l' Ajuntament, la regidoria de Benestar Social, 

l'encarregada de gestionar les sol·licituds i seleccionar als beneficiaris. El projecte 

s'emmarca en una iniciativa de caràcter més global del municipi per fomentar la 

educació ambiental, on s'emmarquen altres actuacions que tenen en compte l'educació 



HORTS URBANS COM A ORDENADORS DEL TERRITORI I ELS SEUS BENEFICIS TERAPÈUTICS:   
 EL CAS D’ONTINYENT                                           Marc Andrés Company 

 

 
45 

ambiental per a escolars, la Mostra de cinema de medi ambient d'Ontinyent o el 

programa Mou la ciutat per fomentar una mobilitat sostenible. 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTIQUES 
Denominació: Hort Social "El Raboser" 
Extensió total: 3150 m2 
Any d'inici: 2011 
Ubicació: Polígon 16, parcel·la 243 
 
FUNCIONAMENT 
Iniciativa per al desenvolupament de 
l'hort: Ajuntament 
Responsabilitat del funcionament: 
Ajuntament 
Existència de reglament de 
funcionament: Contracte de 
comportament i 
compromisos dels beneficiaris 
 
 
GESTIÓ MUNICIPAL 
Titularitat de les parcel·les: Municipals 
Classificació del sòl: Rústic 
Requisits que han de complir els 
beneficiaris: Persones amb conductes 
additives que 
han finalitzat un tractament de 
desintoxicació. 
Selecció de beneficiaris: Per valoració de 
personal de l'Àrea de Serveis Socials 
de l'Ajuntament. 
Període d'ús: Variable, durada des de 
mesos fins a diversos anys 
Existència d'ordenança municipal: Sí 
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VALORACIÓ TERAPÈUTICA: 

No disposa de documents oficials de resultats o d’avaluació. Tan sols presenta una 

memòria d’activitats i econòmica en cada exercici. A petició nostra, ens lliuren un 

document d’ús intern del que detallem el següent: 

 

Des de l’any 2011 està en funcionament amb el següent índex de participació: 

 

ANY USUARIS 

2011 8 (tots homes) 

2012 9 ( tots homes) 

2013 6 (tots homes) 

2014 10 (2 dones i 8 homes) 

2015 15 (3 dones i 12 homes) 

2016 10 (3 dones i 7 homes) 

 

Alguns dels usuaris estan participant en el projecte des de l’any 2011. 

 

La valoració per part de l’equip de professionals que coordinen el projecte és molt 

positiva. Molts dels usuaris de l’hort han compartit l’assistència a l’hort amb la 

participació en programes terapèutics per superar la seua addicció fet que ha motivat el 

recuperar la seua estabilitat familiar, personal i emocional.  

Amb les activitats que s’han desenvolupat en l’hort social, és a dir, l’agricultura social 

s’ha aconseguit que aquestes persones puguen reconstruir la seua bastida social i 

relacional que havien perdut. 

A més a més, s’han introduït i recuperat responsabilitats i obligacions que havien 

desaparegut, s’han mantes i sobretot, s’han recuperat una visió i percepció de l’entorn 

distint al que tenien des del moment que consumien. 
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Cal especificar que la tipologia d’usuaris que s’atenen en l’hort social el Raboser han 

canviat en el sentit que a banda d’aquells que han presentat conductes additives també 

participen usuaris que presenten dificultats d’inserció laboral, aturats de llarga duració, 

famílies desestructurades, relacions conflictives o altres factors que generen estrès 

social. 

També es valora molt positivament el desenvolupament d’activitats de cara a la 

comunitat, com ho és les visites escolars i les activitats programades per a cada dimecres 

de la setmana, en la qual participen un grup d’usuaris del Centre Ocupacional Municipal.  

De tota manera, es tracta d’un recurs que està coordinat per un educador social que 

també dedica la seua tasca professional  a altres programes i intervencions socials dins 

de l’Equip Social de base, la qual cosa interfereix en la seua tasca professional. Caldria 

millorar en recursos humans per poder atendre i coordinar aquest projecte. De moment 

amb una xicoteta assignació econòmica de l’ajuntament d’Ontinyent, amb dos 

treballadors a mitja jornada i amb el treball de voluntaris es porta endavant aquest hort 

social. 

 

Hort  Social la Revolta (camí vell d’Agullent) 

L'Horta Revolta es crea amb la finalitat d’acollir persones amb situacions personals 

desfavorables. És com l’extensió de l’Hort Social El Raboser, ja que depèn de la regidoria 

de Benestar Social, i el seu objectiu principal és evitar situacions d’exclusió social. El 

projecte s'emmarca en una iniciativa de caràcter més global del municipi per fomentar 

l’educació ambiental en busca d’una societat sostenible. 

 

CARACTERÍSTIQUES 
Denominació: Horta Revolta 
Extensió total: 1.100 m2 
Any d'inici: 2013 
Ubicació: polígon 11, parcel·la 194 (inici 
del camí vell d’Agullent). 
 
FUNCIONAMENT 
Iniciativa per al desenvolupament de 
l'hort: ajuntament 
Responsabilitat del funcionament: 
ajuntament 
Existència de reglament de 
funcionament: contracte de 
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comportament i compromisos dels 
beneficiaris 
 
GESTIÓ MUNICIPAL 
Titularitat de les parcel·les: privada 
Classificació del sòl: rústic 
Requisits que han de complir els 
beneficiaris: Persones amb risc d’exclusió 
social (dones maltractades, persones 
aturades,...). 
Selecció de beneficiaris: per valoració de 
personal de l'Àrea de Serveis Socials 
de l'Ajuntament. 
Període d'ús: Variable, durada des de 
mesos fins a diversos anys 
Existència d'ordenança municipal: Sí 
 

 

VALORACIÓ TERAPÈUTICA 

Després d’unes jornades d’agricultura ecològica es crea un grup de persones les quals 

els unia problemes estructurals de família, conflictes, violència de gènere... i les qui 

estaven assistint als Serveis Socials de l’ajuntament d’Ontinyent. Aquestes trobaren 

prop del poble un propietari de terres en situació d’abandó qui els hi va facilitar l’accés 

a les terres. 

Organitzats i gestionats per ells han fet de l’hort el lloc on fer teràpia dels seues 

problemes. Les assistents socials acudeixen dos dies a la setmana per portar a cap allí 

mateix les teràpies. Consultant serveis socials en diuen que no tenen cap avaluació, 

doncs no existeix projecte escrit ni documentat, sols són actuacions i mediacions. Ens 

comenten que si valoraren per producció de verdures i hortalisses seria més fàcil veure 

un rendibilitat. Però no és aquest el cas, allò que realment troben important són les 

relacions que s’estableixen, l’evasió dels problemes, trobar un lloc on sentir-se segurs i 
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profitosos, l’activitat física... També es valora en menor mesura, el poder obtindré 

productes ecològics més sans per la seua alimentació.  

Aquesta valoració ha estat proporcionada de forma oral pels responsables del Serveis 

Socials de l’Ajuntament d’Ontinyent. No tenen  projecte redactat ni valoració dels 

resultats per escrit. 

Hort Social  Espai Ecosocial  la Torreta. 

L'Hort Social "Espai Ecosocial laTorreta" es crea amb la finalitat d’acollir persones amb 

malalties mentals usuàries  del CRIS. L'objectiu principal és la convivència i la integració 

en altres usuaris. El projecte s'emmarca en una iniciativa de la Colla Ecologista l’Arrel i 

el Centre de Rehabilitació i Inserció Social (CRIS). Es composa de dues parcel·les: una 

municipal, la Torreta, i que li dóna el nom; i l’altra, una parcel·la privada.  

 

 

 

Parcel·la núm.1 
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Denominació: Hort Social “Espai Ecosocial la 
Torreta" 
Extensió total 1300 m2 
Any d'inici: 2015 
Ubicació: Polígon 16 , parcel·la 102 
 
FUNCIONAMENT 
Iniciativa per al desenvolupament de l'hort:  
CRIS, ADIEM i la Colla l’Arrel. 
Responsabilitat del funcionament:  
La Colla l’Arrel 
Existència de reglament de funcionament: 
Contracte de comportament i 
compromisos dels beneficiaris 
 
 
 
 
GESTIÓ MUNICIPAL 
Titularitat de les parcel·les: Municipals 
Classificació del sòl: Rústic 
Requisits que han de complir els 
beneficiaris: Persones usuàries del CRIS i té 
una finalitat terapèutica. 
Període d'ús: Conveni. 
Existència d'ordenança municipal: Sí 
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Parcel·la núm. 2 
 
CARACTERÍSRIQUES 
Denominació: Hort Social “Espai Ecosocial la 
Torreta" 
Extensió total 1600 m2 
Any d'inici: 2015 
Ubicació: Polígon 16, parcel·la 97 
 
FUNCIONAMENT 
Iniciativa per al desenvolupament de l'hort:  
CRIS, ADIEM i la Colla l’Arrel. 
Responsabilitat del funcionament:  
La Colla l’Arrel 
Existència de reglament de funcionament: 
Contracte de comportament i 
compromisos dels beneficiaris 
 
 
GESTIÓ PRIVADA 
Titularitat de les parcel·les: Privades 
Classificació del sòl: Rústic 
Requisits que han de complir els 
beneficiaris: Persones usuàries del CRIS i té 
una finalitat terapèutica. 
Període d'ús: Conveni. 
Existència d'ordenança municipal: Sí 
 
 

 

VALORACIÓ TERAPÈUTICA 

Format pel conjunt de dos horts, un de caràcter municipal i altre privat, en aquest espia 

conviuen el projecte desenvolupat pel CRIS (Centre de Rehabilitació i Inserció Social) que 
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rep el suport d’ADIEM (Associació per a la defensa i integració del malalt mental) i de la 

Colla Ecologista l’Arrel i la participació puntual del Centre Ocupacional José Antonio 

Bodoque d’Ontinyent. L’Arrel aporta la seua experiència en la gestió i en generar les 

dinàmiques per desenvolupar el projecte. Aquest espai pretén dinamitzar espais 

formatius i de relacions, on es practiquen activitats beneficioses per la salut. El treball 

és col·lectiu i comunitari, superant l’individualisme, i generant dinàmiques de discussió 

i debat que aporten les xarxes comunitàries i s’atorguen de l’autonomia de gestió. “El 

nostre hort vol ser un producte social, un projecte comú amb el que fer comunitat a 

partir de la terra erma, de manera que els productes de l’hort superen les raons 

merament productives” (CRIS). Aquest projecte va adreçat a persones entre 18 i 65 anys, 

amb conductes poc disruptors o agressives. S’accedeix al programa des dels centres de 

Salut Mental d’Ontinyent o Xàtiva, i des dels Serveis Socials Generals de referència. 

En les primeres avaluacions del projecte s’observen la millora dels valors: 

 Social. 

 Es supera el treball individual per crear un espai comú, amb una major cohesió 

social del grup. L’hort esdevé un espai social autogestionat. 

 Integrador. 

 L’hort es troba immers en el context d’un espai social, on la participació de 

persones amb discapacitats conviuen amb la resta d’usuaris, creant un entorn 

normalitzat de participació de tots els que formen part de l’hort. 

Les dificultats psicosocials que pateixen els usuaris del CRIS, troben un marc 

d’intervenció comunitària on reben ajudes per superar les seues dificultats i 

discapacitats. En aquest espai troben el context per desenvolupar-se, viure i 

conviure, relacionar-se i milloren el seu funcionament psicosocial.  

 Ecològic. 

Les activitats d’aquests horts han creat indrets sans, amb producció de productes 

de qualitat i ecològics.  

També s’ha participat en la recuperació de varietats hortícoles autòctones.  

 Integrat al barri. 

L’hort urbà es troba en les proximitats del centre del CRIS, per tant formen part 

del barri i del seu entorn. Així les persones usuàries del CRIS formen part de 

l’entramat urbà. D’aquesta manera veïns i veïnes del barri participen de l’hort 
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urbà conjuntament amb els usuaris del CRIS, establint xarxes de relació, de 

convivència i també un lloc d’intercanvi d’experiències. 

 Aquest és un projecte que depèn de la cooperació entre tots els participants. 

L’hort esdevé així un espai de contacte, no sols dels treballs agrícoles, sinó de 

presa de decisions, de contacte i d’intercanvi d’idees i coneixements.  

La producció d’aquest hort urbà no s’avalua tan sols pels productes agrícoles 

aconseguits, sinó i més important encara per la producció social, per la cohesió 

de grup, pels valors treballats, per la cooperació i la solidaritat. 

 

Els objectius aconseguits i valorats positivament són: 

1. Contribució i afavoriment de la inclusió social de persones amb diversitat 

funcional i psíquica, mitjançant la participació en les activitats de l’hort. 

2. S’ha millorat el paisatge de la població 

3. S’ha millorat el funcionament de l’ecosistema urbà. 

4. S’ha recuperat espais degradats per la ciutadania. 

5. S’ha desenvolupat la ciutat col·laborat iva. 

6. S’ha introduït la cultura agrària i s’ha afavorit un model de producció alimentària 

sostenible. 

 

La metodologia que s’ha utilitzat per aconseguir aquests objectius és una metodologia 

integradora i participativa, adaptada a l’usuari i, afavorint al mateix temps, el 

desenvolupament de la seua autonomia i integració social. 

 

El CRIS, ADIEM i la Colla l’Arrel en són la comissió promotora de l’hort conjuntament 

amb el veïnat actiu del barri. 

Els resultats del projecte Hort social són molt satisfactoris entre els usuaris del CRIS, 

millorant en les competències socials, en l’entrenament en habilitats d’autocura i de la 

vida diària, rehabilitació d’habilitats cognoscitives, psicoeducació i promoció d’estils de 

vida saludable, integració social... 

L’hort urbà Espai Eco-Social la Torreta es converteix en un espai, en un context, que 

permet promoure teràpies de rehabilitació que ajuden el procés que es porta a cap en 

el Centre del CRIS d’Ontinyent. 

profesor
Nota adhesiva
font, 	qui diu això?
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 “La rehabilitació es defineix com el procés que té com a meta, ajudar les persones que 

pateixen alguna discapacitat psiquiàtrica, a reintegrar-se en la comunitat i a millorar el 

seu funcionament psicosocial, de manera que poden mantenir-se en el seu entorn social 

en unes condicions el més normalitzat i independent com siga possible (Rodríguez 

González, 1994). 

La Torreta, per tant, és el projecte que òptim per desenvolupar els continguts 

rehabilitadors amb una finalitat d’integració, fomentant l’autonomia, potenciant els 

valors de cooperació, solidaritat, treball compartit, el respecte al medi ambient i la salut. 

Els recursos amb els que es compta per dur a cap el projecte són: 

 

1. Recursos humans: professionals del CRIS, voluntaris i la Colla l’Arrel. 

2. Recursos materials: materials inventariables com ferramentes, materials 

agrícoles; materials fungibles, infraestructures, transport... 

3. Recursos financers: ajuts econòmics d’ADIEM i d’altres entitats. 

 

L’avaluació del projecte consta de dos fases. La primera consta del seguiment particular 

i individual de cada sessió: assistència, participació i motivació. Enregistrant-se totes les 

dades. L’altra fase, avalua tot el programa al termini. 

 

Segons la Memòria CRIS Hort Urbà Espai Eco-social  es valorà positiu els 3 any de 

continuïtat del seu hort urbà terapèutic. En quant als recursos humans, se li atorga una 

gran importància per ser la clau de l’èxit o fracàs del projecte. Un bon repartiment de 

funcions i de les nombroses tasques, el compartir responsabilitats i una gestió 

democràtica de totes les entitats i els usuaris dels horts fan un bon desenvolupament 

del projecte. On es troben més problemes per executar les activitats hi són en els 

recursos materials, amb una manca de suport econòmic per fer un bon manteniment. 

Tot i així es valora: 

- Aigua. Amb una inversió de la Colla l’Arrel s’ha recuperat l’antiga xarxa de reg.  

El treball cooperatiu dels usuaris ha permès la construcció i manteniment del reg 

i s’ha contribuït a minimitzar la despesa d’aigua. 
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- Compost. Els terrenys d’aquest hort són de llosa i molt pobres. S’ha desenvolupat 

una gran tasca de reutilitzar els residus (compost) i produir substrat tan necessari 

per enriquir les terres. 

- Sistema de cultiu. Basat en l’agricultura ecològica el CRIS ha portat a cap dues 

intervencions per fer un hort divers i eficient, aprofitant al màxim el terreny amb 

un millor resultat en la producció.  

- Planters i llavors. S’obtenen preferentment de la xarxa de llauradors o dels bancs 

de llavors, d’aquesta manera es contribueix a l’ús i manteniment de varietats 

locals i adaptar-les a les condicions dels terrenys.  

 

Es destaca en la memòria l’avaluació dels objectius per part d’ADIEM i el CRIS, on 

l’objectiu principal era contribuir i afavorir la inclusió social de persones amb diversitat 

funcional i psíquica, mitjançant la participació en les activitats de l’hort. 

 

El mateix creixement de l’hort és l’estímul beneficiós per persones amb malalties 

mentals, amb la relació que es genera amb la terra i les altres persones en un entorn 

obert i natural. Tindré cura d’un hort és un recurs de gran utilitat terapèutica per a 

persones amb malalties mental ja que els ajuda a adquirir comportament responsables, 

tant cap a ells mateix com per a l’entorn. Millorant així la seua qualitat de vida. Al mateix 

temps, el resultat és també una activitat fortament gratificant per als altres usuaris que 

descobreixen i interrelacionen amb les malalties mentals trencant tabús i perjudicis ja 

que comproven que en són persones autònomes, útils i a més els usuaris veuen el seu 

esforç i dedicació. 

 

Els objectius assolits són: 

 

- L’adquisició d’habilitats per funcionar de forma independent i autònoma a l’hort. 

- La importància del treball en equip i la comunicació amb la resta de persones  

que comparteixen l’hort, així com entre ells. 

- Orientació i formació mediambiental, posant l’èmfasi en el cultiu ecològic, la 

recuperació i manteniment de l’entorn, l’optimització de l’aigua de reg... Des del 

CRIS es complementa aquesta activitat amb unes sessions teòriques d’educació 
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ambiental on participen els usuaris i adquireixen  coneixements que poden 

aplicar a l’hort. 

 

No existeix una avaluació individual dels usuaris del CRIS respecte a l’Hort. El seguiment 

ve determinat segons l’assistència, l’interès i la motivació en la participació en el 

projecte. La satisfacció de com creix, com s’engrandeix i millora l’hort es valora com èxit 

del projecte. La nostra intervenció han fet que es replantegen aquesta situació i s’avalue 

el procés de les persones que internen en el projecte. 

 

7.5. ELS HORTS ESCOLARS A ONTINYENT 

Els horts escolars formen part del conjunt de la xarxa d’horts socials d’una ciutat, 

destacant per la seua importància en procés d’aprenentatge i com eix transversal 

vertebrador de les diferents  àrees multidisciplinàries. L’hort escolar és part fonamental 

de l’acció terapèutica dels horts socials d’un poble. A Ontinyent en són els primers horts 

socials que apareixen (CEIP MARTÍNEZ VALLS, 1996), encara que molts d’ells de forma 

molt inestable i en precari. Els horts escolars formen part dels horts socials comunitaris. 

El nostre treball de recerca ha estat dirigit als centres educatius d’Ontinyent mitjançant 

enquestes, visites i informació oral.  L’objectiu és inventariar i enregistrar els horts 

escolars i fer un estudi de la seua gestió, de la seua organització i finalitats educatives... 

S’ha dividit en tres grups, segons la titularitat del centre públic o privat, o centres de 

secundària i d’ensenyament reglat.   

 

CENTRES EDUCATIUS D’ONTINYENT 

CENTRES EDUCACIÓ INFANTIL I 

PRIMÀRIA   (CEIP) 

INSTITUTS D’EDUCACIÓ 

SENCUNDÀRIA (IES) 

CENTRES EDUCATIUS 

PÚBLICS PÚBLICS CONCERTATS 

 

CEIP MARTÍNEZ VALL 

CEIP BONAVISTA 

 

IES JAUME I 

IES L’ESTACIÓ 

 

CC LA CONCEPCIÓ 

CC LA MILAGROSA 
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CEIP LLUÍS VIVES 

CEIP RAFAEL JUAN VIDAL 

CEIP CARMELO RIPOLL 

CEIP VICENT GIRONÉS 

CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL  
VALL BLANCA 

IES POU CLAR CC SANTA MARIA 

CC SANT JOSEP 

CC LA PUREZA 

 

Tots els centres d’educació infantil i primària públics disposen de projecte d’hort escolar; 

dels 3 centres de secundària públics, un sols desenvolupa un projecte d’hort escolar; 

dels cinc centres concertats, tan sols dos són qui tenen projecte d’hort escolar.  

Tot i malgrat que el CC la Concepció disposa d’hort escolar sí que té un excel·lent jardí 

botànic, així com el CEE Vall Blanca, compta amb un taller de jardineria. 

 

Fig. 20 Situació dels horts escolars a Ontinyent 
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CENTRES AMB HORT 

ESCOLAR 

EXTENSIÓ  CENTRES SENSE HORT ESCOLAR 

CEIP MARTINEZ VALLS 300m²   

CEE VALL BLANCA  (Taller jardineria) 

CC LA CONCEPCIÓN  (Jardí botànic) 

IES L’ESTACIÓ  

IES POU CLAR 

CC SANT JOSEP 

CC SANTA MARIA 

 

CEIP LLUÍS VIVES 14m²  

CEIP BONAVISTA 55m²  

CEIP VICENT GIRONÉS 50m²  

CEIP CARMELO RIPOLL 100m²  

CEIP RAFAEL JUAN VIDAL 60m²  

CC LA PUREZA 15m²  i 8m²  

CC LA MILAGROSA 1500m²  

IES JAUME I 500m²  

 

 

En els darrers anys s’ha vist que l’hort té una propietat terapèutica i educativa, per 

aquest motiu s’ha anat introduint a les escoles. Cap als anys noranta, aproximadament, 

es veia quasi bé impossible poder implantar-los i només uns pocs professors convençuts 

de la seua vessant educativa van començar a utilitzar-los com a eina d’ensenyament - 

aprenentatge. De fet, moltes escoles no utilitzaven l’hort no perquè no creguessen amb 

la seues propietats pedagògiques, sinó per qüestió d’organització, és a dir, no tenien clar 

si incloure’l com una assignatura, o com una activitat complementària, o bé s’havia 

d’integrar dins de les matèries ja existents... “Les primers escoles que van usar l’hort en 

el seu projecte educatiu van arribar a la conclusió que el més adient era que es convertís 

en una activitat interdisciplinar, ja que, d’aquesta manera, no es carregava als alumnes 

amb noves assignatures sinó que el que es plantejava era una nova manera d’educar 

“(Mantasell, L’hort a l’escola, Jornades hortolanes per a mestres al Maresme, 1986). 

L’hort escolar no s’ha de veure com un hort de producció, sinó un sistema agrícola que 

utilitza el context de l’escola (Amat, 2009) 

La majoria dels centres d’Ontinyent recentment han impulsat els seus projectes d’hort 

escolar de manera més renovada i amb clara voluntat d’incloure’ls dins del currículum, 
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però ara es troben en altres problemes i qüestions que han de donar solució,  “en el 

moment de crear un hort a l’escola s’han de tenir en compte molts factors, un d’ells és 

la participació: gestionar quins seran els responsables de crear, cuidar, cultivar... l’hort” 

(Escutia, 2009). 

 En tots els casos la gestió dels horts escolars d’Ontinyent està a càrrec dels centres, on 

són el professorat amb una comissió i un coordinador porten la tasca. En alguns casos, 

estan oberts a la col·laboració de l’AMPA. També és rep ajuda externa els centres públics 

per part de l’empresa de manteniment del centres públics de jardineria. 

Malgrat l’existència de nombrosos problemes a l’hora de coordinar, gestionar i mantenir 

els horts escolars, la majoria dels centres d’Ontinyent valoren molt positivament els seus 

projectes i els seus resultats. Encara que arrosseguen moltes càrregues d’organització i 

gestió. També les despeses econòmiques de manteniment suposen un problema afegit. 

Els horts escolars d’Ontinyent, en la seua majoria, són horts ecològics lliures de 

productes que puguen danyar la terra. Amb una campanya encetada per l’Ajuntament 

d’Ontinyent a l’any 2009 al CEIP Lluís Vives i que, poc a poc, s’ha portat a la resta de 

centres,  consistint en la solta d’insectes selectius que ajuden al control biològic de les 

plagues. També s’utilitza els adobs orgànics, alguns centres comptem amb compostatge.  

 La participació dels horts escolar en tots el casos són les diferents etapes educatives del 

centre, tan sols al CC la Milagrosa participen únicament l’alumnat de l’ESO. 

Les extensions de les parcel·les dels horts escolar presenten diferents mides, depenent 

dels recursos i de l’extensió del centre, així el CEIP Lluís Vives utilitza grans tests i el CC 

La Milagrosa un extens terrenys del Convent de les monges clausura Carmelites 

autoritzat per l’ordre. Els centres adaptem la mida del seu hort a les seus possibilitats 

de disponibilitat de terreny, d’organització o dels objectius educatius programats. 

Els projectes educatius d’horts escolars contemplen el desenvolupament de les 

diferents competències curriculars, preferentment Ciències Naturals, Matemàtiques, 

Llengües, TICs, Biologia... i també l’Emprenedoria. 

Existeix un  desajust del calendari escolar amb el calendari de l’hort, ja que la major 

activitat sobretot en relació al final del cicle biològic dels cultius que coincideix amb el 
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moment de la collita el trobem fora del calendari escolar. El període de 

desenvolupament dels horts són el propi curs, pel setembre, es prepara la terra; per 

l’octubre i novembre se sembra. Les activitats solen acabar a juny, quedant sense 

activitat els mesos de vacances d’estiu. La majoria dels centres planten hortalisses i en 

alguns caos flors i herbes aromàtiques. També alguna varietat d’arbres fruiters. El CEIP 

Martínez Valls compta amb un projecte d’arbres amb una extensa varietat  i gran 

quantitat d’arbres, i també amb la recollida d’olives que porten a l’almàssera per fer oli. 

En conclusió, l’hort escolar a Ontinyent esdevé un recurs per al desenvolupament 

curricular de forma diversificada, adaptada a les necessitats dels diferents individus, en 

funció de cadascun del centres. Així trobem diversos projectes en els centres, però en 

comú està l’aposta per un hort escolar ecològic com mitjà, innovador i interessant  per 

treballar amb l’alumnat l’educació ambiental, i ho fan amb un projecte específic on 

constaten les relacions amb la resta d’activitats del centre. És doncs, un projecte 

transversal i global, on bona part dels continguts de les àrees incloses  en el currículum, 

s’hi veuen reflectits. L’hort escolar és un clar suport al desenvolupament de les ciències 

naturals, també cohesiona les diferent àrees i competències, les TICs i l’alimentació i 

nutrició. 

En algunes escoles, CEIP Martínez Valls, CEIP Rafael Juan Vidal... l’hort escolar és una 

aposta per la integració de l’alumnat nouvingut i d’alumnat de necessitat educatives 

especials. És una motivació per fer activitats que millore la integració i la inclusió, i ajude 

d’aquesta mena a desenvolupar les competències d’aquest alumnat. 

Dels tres instituts, tan sols l’IES Jaume I té en aquest moment un projecte d’hort escolar 

des del curs 2010 gestionat pel departament de Biologia i amb una parcel·la i un 

hivernacle.  

El CC La Concepción no té hort escolar, però disposa d’un extens jardí botànic amb 

nombroses i variades plantes i el CEE Vall Blanca, el qual tenia hort escolar en altres 

cursos, en l’actualitat té suspens el projecte encara que ha posat en marxa un taller de 

jardineria. 
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Així podem concloure que l’hort escolar ha de ser, necessàriament, un projecte de 

centre i no recaure en una sola persona que en siga la responsable. Així també cal dir 

que perquè el treball amb els alumnes amb l’hort escolar siga representatiu de la 

complexitat de relacions, hauria de veure’s reflectit en el projecte educatiu de centre i 

s’hauria de programar al currículum per totes les assignatures. 

La tradició més forta d’horts escolar la trobem als centres de primària, però poc a poc 

l’hort escolar va agafant força als centres de secundària. Aquest fet d’anys de treball en 

aquest tipus de projecte fa que els centres de primària tinguen més experiència en la 

matèria i que els seus projectes siguen més sòlids en el temps i en els resultats obtinguts. 

Es nota una major sensibilitat i conscienciació en els centres públics, i en especial els 

centres de primària. 

La majoria del professorat no està prou format per tenir cura de l’hort. Pocs professors 

han treballat l’hort, així, és difícil, poder fer el treball de manteniment de l’hort. Aquest 

fet fa que només els mestres que el saben mantenir i tenen coneixements d’agricultura 

en siguen els encarregats. Trobem a faltar una formació específica del professorat en 

aquest tema. L’hort escolar a l’àmbit de la primària i la secundària podria ser una bona 

eina per educar certs continguts, sobretot de l’àrea de coneixement del medi de la 

tecnologia, social i natural, però també de certs continguts procedimentals e inclús 

laborals. I és totalment adaptable a projectes que incentiven l’emprenedoria. També 

alguns aspectes de gestió de l’hort escolar poden servir per ensenyar alguns continguts. 

Aquest treball remarca que l’hort escolars als centres escolars és una molt bona eina per 

assolir totes les competències bàsiques i també per treballar amb profunditat 

temàtiques transversals com a l’educació ambiental, l’alimentació, la salut i d’altres més 

enfocades a l’adquisició de valors. 

Una part de l’alumnat que participa dels horts escolars, de segur, esdevindran usuaris 

d’horts socials. 

VALORACIÓ TERAPÈUTICA 

L’hort escolar és una important eina per atendre la diversitat, integrant tota diversitat 

d’alumnes implicats.  Així ho demostren la nombrosa quantitat d’activitats 

profesor
Nota adhesiva
i fins i tot
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desenvolupades on l’hort ha estat un recurs específic d’integració escolar i social dins 

del projecte del centre. Els resultats de les enquestes realitzades ens permet contemplar 

tres nivells: 

- El treball especialitzat del professorat de PT (Pedagogia Terapèutica) amb 

alumnat atesos en les seues aules on l’hort s’ha consolidat com una eina 

fonamental per a la seua socialització i motivació en les tasques escolars. 

- El suport donat als tutors i tutores de les aules ordinàries amb alumnat amb NEE 

ha facilitat la integració d’aquests en les aules ordinàries.  

- L’hort esdevé una experiència total del centre i no sols d’uns pocs alumnes amb 

NEE. 

Les activitats de l’hort escolar es relacionen amb altres matèries i assignatures, algunes 

de forma directa i altres de forma transversal. Ciències Naturals, Meteorologia, Biologia, 

Matemàtiques... Aquestes s’han interrelacionat amb les noves tecnologies, utilitzant-se 

en la recollida de dades, en el seguiment dels conreus,  en fitxes i en els informes...  

L’hort escolar, és sense dubte, un lloc de socialització i de trobada. En alguns casos servei 

perquè la comunitat educativa es relacione. Algunes de les activitats als horts escolars 

d’Ontinyent necessiten del suport de les AMPAs, associacions veïnals, associacions 

ecologistes i de l’administració local. L’ajuntament d’Ontinyent propicia que l’empresa 

que gestiona el manteniment de jardineria i patis de l’escoles col·labore amb les escoles 

resultant espais de participació. El seu suport d’assessorament i tanmateix, en algunes 

de les feines de l’hort, fan possible que funcionen els horts escolars d’Ontinyent. 

Els horts escolars d’Ontinyent poden considerar-se en les seues dues vessants,  horts 

socials per la seua tasca que desenvolupa i terapèutics, pels beneficis que aporta a 

l’alumnat, malgrat que la majoria d’aquest horts mantenen la precarietat definida en 

l’apartat dels horts escolars. En la seua majoria tenen una manca de continuïtat, 

problemes estructurals, fer coincidir els cicles de l’agricultura amb el curs escolar, la falta 

de preparació i formació del professorat, recursos econòmics... 
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8. CONCLUSIONS 

Durant els darrers anys els processos urbanitzadors d’Ontinyent, una ciutat  fortament 

industrialitzada, han produït una reducció dels terrenys agrícoles. Una per l’expansió de 

la pròpia ciutat i altra, per la irrupció de zones i polígons industrials. Ontinyent, una 

ciutat en expansió amb un excés d’habitatges dins de l’anomenat fenomen de ”bambolla 

immobiliària” com tantes altres ciutats del País Valencià i, que a hores d’ara, a causa de 

la crisi actual manté una gran oferta de habitatges, produint-se una devaluació dels seus 

preus davant de la que ha estat una gran especulació  i l’aparició d’una bossa de 

terrenys, solars i parcel·les en d’abandó. I si, a més a més, els preus d’una agricultura  

que situa en alts costos de producció per uns baixos o inexistents beneficis fan que molts 

agricultors deixen de conrear els seus horts per les elevades pèrdues i davallada de 

beneficis, trobant així una gran quantitat de terrenys en situació de precari o deixats. 

L’abandonament de l’horta juntament amb la desprotecció de les construccions 

tradicionals i la xarxa de sèquies redunda en un empobriment del paisatge i en una 

pèrdua de patrimoni, irreparable a llarg termini. Malgrat tot això, a Ontinyent en 

l’actualitat manté una xarxa de reg en bon estat, la qual permet regar encara en una 

quantitat d’entre 1000 i 1500 fanecades, segons l’estudi de la Colla Ecologista l’Arrel i el 

catàleg del Reg de Viverets i del Pou Clar de la Comunitat de Regants d’Ontinyent, i que 

podrien ser més, ja que molts camps resten abandonats i erms per manca 

d’aprofitament i d’interès. 

La Colla Ecologista l’Arrel enceta per allà el 2007 el projecte “Aprofitament i conservació 

de l’horta”,  un pla molt ambiciós, on des del seu origen es pretén una doble llavor, per 

una part la social, doncs moltes persones que no tenen possibilitat de tindre un tros de 

terra per poder cultivar ara  i a més a més, disposaran d’una parcel·la, amb possibilitat 

de realitzar activitats aquelles persones d’avançada edat que no estan edat laboral, 

persones d’exclusió social, aturats i immigrants... Per una altra part, és desenvolupa un 

important principi de sostenibilitat ambiental, ja que les terres properes a la ciutat 

abasteixen a la població local, i s’aconsegueix l’aprofitament i conservació de l’entorn i 

dels espais en abandó.  
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Aquest projecte necessitava de finançament, de terrenys i de gestió. La colla l’Arrel seria 

qui gestionara el projecte conjuntament entre els seu associats i les persones que 

voluntàries  hi participaren. Per l’adquisició dels terrenys s’optà per la col·laboració amb 

una entitat local de crèdit (Caixa Ontinyent) que els finançara el projecte mitjançant un 

conveni econòmic que permetera adquirir terrenys. També es treballà en l’adquisició de 

bancals pel sistema de donació sense ànim de lucre, buscant propietats abandonades i 

que els seus propietaris vulguen cedir-los. Al mateix temps, es creen unes primeres 

normes d’ús dels terrenys. Aquest, serà l’inici dels horts socials a Ontinyent. La creació 

d’horts urbans i socials, solen coincidir amb moments d’importants de crisis 

econòmiques, apareixen per donar una resposta a aquests col·lapses. En l’actual 

moment, es considera un gran repte, la subsistència d’algunes persones més vulnerables 

en front d’una crisi energètica, ecològica i econòmica a escala mundial. L’Agricultura 

Urbana segons el Catedràtic de la Universidad Politécnica de Madrid, Julián Briz, no és 

una moda, ve per a quedar-se, és la “revolució silenciosa”. L’Organització de las Nacions 

Unides per l’Alimentació i l’Agricultura, FAO (http://www.fao.org/urban-

agriculture/es/). Sense dubte podem dir, que Ontinyent no és cap excepció, que els seus 

horts urbans no són una moda i que amb la ferma trajectòria que porten,  amb passes 

lentes però segures, veuen  augmentar les parcel·les dedicades a horts urbans i 

comptant amb moltes sol·licituds per aconseguir un terreny. Òbviament, consolidant-se 

amb les ordenances de l’Ajuntament d’Ontinyent i amb el suport del Consell Local de 

Sostenibilitat que volen donar un fort impuls en la recuperació d’espais urbans 

abandonats i sempre afermant el gran paper social i terapèutic que ofereixen aquets 

horts.  

Les ciutats s’identifiquen cada vegada més en els llocs que alberguen més població, per 

tant, cal una millora de l’espai que ocupen els seus habitants, aquests espais han de ser 

el més saludables possible. McMichael (2000) indica tres factors que incideixen en la 

salut de les persones que resideixen a les ciutats. En primer lloc tindríem els canvis 

socials que comporta les estructures urbanes amb els seus canvis de comportament (des 

de l’alimentació, activitat física, consum de substàncies tòxiques,...) En segon lloc, situa 

l’entorn físic, que fa referència a la toxicitat i a la contaminació. I en tercer lloc, a 

l’impacte medi ambiental a gran escala que suposa una gran alteració de l’equilibri dels 

http://www.fao.org/urban-agriculture/es/
http://www.fao.org/urban-agriculture/es/
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ecosistemes que impliquen una alteració de la vida  i que pot suposar problemes greus 

de salut. La Carta d’Ottawa de 1986 per la promoció de la salut estableix entre els seus 

requisits d’un ecosistema estable. Més del 70% dels recursos són consumits per les 

ciutats amb la generació posterior de gran quantitats de residus, els quals provoquen 

molts problemes en la seua gestió. Amb això, la sostenibilitat i l’equilibri es troben en 

una situació desfavorable. 

 

Encara que no existeixen molts resultats dels estudis dels beneficis dels horts urbans o 

espais verds de les ciutats, podem dir: 

• Millora dels  hàbits nutricionals (Alaimo et al., 2008; Bellows, Brown y Smit, 

2003). Accés a verdures i fruites ecològiques (donat que la majoria d’horts 

municipals practiquen agricultura ecològica). 

• Increment de l’activitat física (Bellows et al., 2003, Van den Berg et al., 2010). 

• Foment del benestar psicològic, disminució de l’estrès i millora de la percepció 

de salut (Largo-Wight, 2011; Maas et al., 2006; Pecurul, Cristóbal y Moscoso, 

2006). 

• Desenvolupament xarxes socials (Armstrong, 2000; Infantino, 2004). 

 

Les diferents aportacions dels horts urbans observades i estudiades, i les investigacions 

anteriors suggereixen que destinar espai per a l’agricultura a les ciutats podria contribuir 

a fomentar entorns i estils de vida saludables i una major sostenibilitat urbana, pel que 

es planteja com una possible estratègia per abordar múltiples problemes de forma 

transversal (Ana Isabel Mejias, Contribución de los huertos urbanos a la salud, 2014).  

La incorporació d’espais urbans i periurbans oblidats i abandonats per l’agricultura 

comporta molts beneficis i amb un gran potencial per certs col·lectius més vulnerables. 

Els usuaris d’aquests horts socials en la seua majoria manifesten una milloria en la seua 

relació, un increment de l’activitat física, molts beneficis en el seu benestar psicològic, i 

a més a més, un gran satisfacció i qualitat en el consum dels productes conreats. 

Així ho demostren estudis i informacions Programa de prevenció i mesures d’inclusió 

social per a persones amb conductes additives (Memòria d’activitats 2010) de la 
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Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Ontinyent, els quals presenten en les 

seues conclusions la milloria dels seues usuaris i de la seua rehabilitació, en una gran 

majoria. 

 

Si bé en els anys 70 a Ontinyent s’inicien els horts escolars fruit d’un professorat 

conscienciat en l’entorn i el medi ambient, no serà fins el 2007 quan apareguen els 

primers horts urbans i socials impulsats per la Colla Ecologista l’Arrel composta en un 

gran nombre per persones del món de la docència. Per tant, Ontinyent s’afegeix de 

forma tardana, si ho comparem aquest procés de creació d’horts urbans amb altres 

grans ciutats.  

Els horts urbans d’Ontinyent podem afirmar que acompleixen clarament les seues 

perspectives de recobrar buits, camps abandonats o infrautilitzats propers a la ciutat i 

recuperar-los per millorar zones enjardinades, ecològiques i retornar una cultura 

agrícola en decadència. També el facilitar hortalisses i verdures més sanes, fer exercici 

físic i relacionar-se entre els seus usuaris. Doncs, tots els horts afirmen que tenen un 

important component terapèutic. A més a més,  són espais divulgatius i educatius. 

Òbviament, destaquem els horts urbans que treballen la integració de les persones en 

risc d’exclusivitat i els d’integració per discapacitats i malats mentals. (Memòries Hort 

Social el Raboser, 2015 i Espai  Eco-social la Torreta, 2015). 

En l’elaboració d’aquest treball hem dir el complicat de definir els horts urbans. 

Existeixen tantes denominacions com horts, i això dificulta la catalogació. No existeix 

una única tipologia d’horts urbans. Hem pogut contrastar que malgrat els distints noms, 

les preocupacions i problemàtiques són versemblants, idèntiques i els seus objectius 

solen coincidir en temps i espai. 

Els horts urbans poden ocupar terrenys públics o privats,  amb gestió col·lectiva o 

individual supervisada per alguna entitat o associació, amb objectius de recuperació de 

persones (terapèutic) o recuperació de tradicions agrícoles, socials per les seues 

interrelacions i educatius. Alguns ofereixen la possibilitat de dotar-se d’uns productes 

agrícoles de subsistència. En tots, destaca la importància de l’agricultura biològica i de 

la millora dels espais verds i enjardinats urbans i periurbans. 
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Els cas d’Ontinyent no dista molt d’aquestes generalitats. Quan començàrem a fer 

l’estudi dels horts urbans i després de vàries entrevistes amb Regidoria d’Agricultura, 

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Oficina Tècnica d’Urbanisme... coneguérem 

la intenció de l’Ajuntament d’Ontinyent de normativitzar i regular els horts urbans, amb 

un document de treball on estaven les bases per fer un reglament, el qual  portava dos 

o tres anys aparcat en uns calaixos d’un despatx de Medi Ambient de l’ajuntament. Fins 

al moment els horts urbans es regien en base del projecte creat per l’Associació 

Ecològica l’Arrel, els qui se’n feien càrrec del total funcionament, assessorament i 

regulaven amb unes mínimes normes de funcionalitat. 

 

Ara sí, ja podem dir, que al ple municipal d’1 d’abril de 2016, s’ha aprovat l’ORDENANÇA 

REGULADORA D’HORTS URBANS I SOCIALS D’ONTINYENT, aquesta ve a substituir la 

normativa que havia desenvolupat fins aquest moment  la Colla ecologista l’Arrel, els 

qui en el buit legal existent i per millorar les relacions i el funcionament es dotaren de la 

normativa “Aprofitament i conservació de l’Horta d’Ontinyent” i possibilitaren la creació 

de tots els horts urbans i socials del poble. 

 

En aquestes noves ordenances municipals es defineixen dos tipus d’horts, en funció de 

la seua titularitat, horts urbans municipals, espais públics propietat de l’Ajuntament o 

d’altra administració pública cedit a l’ajuntament d’Ontinyent i els horts urbans privats, 

qui els seus propietaris acorden destinar-los a la funció d’hort urbà.   Per definició, els 

horts urbans són aquells que, amb caràcter provisional i mentre no s’execute el 

plantejament o els projectes previstos, es destinen a una funció productiva associada a 

aspectes socials, educatius o mediambientals. Aquets tipus d’horts són assimilables als 

espais destinats a jardí en el sòl urbà i obeeixen a les finalitats següents: 

a) Contribuir a la neteja i ordenació de l’espai urbà i evitar la seua degradació i 

acumulació de brutícia. 

b) Cobrir necessitats alimentàries de productes frescos de consum quotidià. 

c) Conservar i potenciar els valors i les funcions ecològiques i paisatgístiques dins 

de l’entorn urbà. 

d) Potenciar la cohesió social i la millora de les relacions interpersonals. 
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e) Desenvolupar programes formatius i terapèutics específics en matèria 

d’horticultura. 

f) Desenvolupar actuacions projectades des de l’àrea de serveis personals com 

mètode d’integració social. 

 

A les noves ordenances es contempla com es donaran les llicències, terminis i fiances. 

També es defineix les garanties sanitàries i de seguretat. Els productes fitosanitaris que 

s’aplicaran no poden ser tòxics, tampoc està permès cremar restes vegetals. Els 

hortolans podran associar-se. Es facilitarà l’entrada a grups escolars sota la direcció de 

monitors per divulgar els treballs agrícoles o les activitats desenvolupades. Una part de 

l’horta pot quedar en reserva per fer exclusivament producció ecològica (horts 

ecològics) i un capítol important va dirigit als horts socials. Són horts socials aquells 

destinats per a l’ús i desenvolupament dels programes i projectes dins del Programa de 

Mesures d’Inclusió Social per a persones en risc d’exclusió social, desenvolupat per 

l’àrea de política social i serveis socials de l’ajuntament d’Ontinyent.  

 

Les associacions i entitats enregistrades al registre municipal, i que tinguen finalitats de 

caràcter pedagògic, terapèutic, social o mediambiental podran presentar els seus 

projectes de gestió. Escoles, Instituts de Secundària i altres centres públics de formació 

també podran sol·licitar parcel·les.  

 

Els horts urbans privats estaran constituïts per solars i parcel·les prèviament inscrites al 

Banc de Terres d’Ontinyent, amb l’única finalitat de ser aptes per terres i solars per 

l’explotació agrícola. Quedant tot regulat amb aquesta ordenança municipal, tot i que 

els horts escolars no estan regulats per cap normativa quedant al lliure albir, sense cap 

regulació per part del municipi ni de l’administració educativa que al menys supervise 

els treballs de manteniment i les instal·lacions, l’ús dels materials fitosanitaris, les 

plantes i llavors... Amb això cada centre escolar dissenya el seu hort escolar segons 

necessitats, segons possibilitats i amb poques garanties d’eficàcia i continuïtat. 

 

Per concloure el nostre treball d’horts urbans terapèutics a Ontinyent, hem de retornar 

a parlar dels horts escolars, per ser l’origen dels primers horts socials i per la seua 
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importància com eines de transmissió d’aprenentatge, de conscienciació medi 

ambiental, del seu paper educatiu nutricional i de la divulgació i de l’estima per 

l’agricultura. Hem de pensar, que molts d’aquests horts escolars ocupen terrenys del 

propi centre, amb la qual cosa s’estan recuperant zones mig abandonades, d’altres 

canvien el seu ús. Coll y Colomina (1991) Han realitzat una síntesi on demostren la 

interrelació  en aquest camp on intervenen les interrelacions  entre alumnes i la seua 

influència en: 

- El control d’impulsos agressius. 

- La relativitat dels punts de vista. 

- L’increment de les aspiracions i rendiment acadèmic. 

- El procés de socialització 

L’organització d’equips de treball i la distribució de tasques aportaran: Confrontació de 

punts de vista, coordinació d’interessos, presa col·lectiva de decisions i ajuda entre si 

per vèncer conflictes mitjançant el diàleg. 

A l’hort escolar cadascú participa en mesura de les seues capacitats, interessos i 

motivacions amb la qual cosa es produeix la integració de les diferents diversitats de 

l’escola. 

Els horts escolars d’Ontinyent són pròpiament dit, horts urbans per la seua ubicació. 

També, des de la seua pròpia gestió i del seus objectius, en són terapèutics. És obvi, que 

aquests terrenys en són un contacte directe amb la natura, una font de saber de 

tècniques agràries. Tots els horts escolars d’Ontinyent practiquen una agricultura 

ecològica. Altra funcionalitat abans anomenada és la nutricional, amb el conreu de 

productes sans, biològics i ecològics. La qual cosa fa que l’alumnat d’aquestes escoles 

d’Ontinyent obtinguen uns beneficis alimentaris. Una investigació realitzada per la 

Fundació Britànica de Nutrició 

(http://www.nutrition.org.uk/nutritioninthenews/pressreleases/healthweek14) 

determina que actualment els xiquets saben ben poc de l’origen dels aliments, i encara 

que és un estudi desenvolupat al Regne Unit, possiblement és allò que ocorre en major 

o menor mesura en qualsevol país industrialitzat del món. Alguns exemples en són 

bastant evidents i un xiquet arriba a creure que el pa, el vi i la pasta (macarrons, 

http://www.nutrition.org.uk/nutritioninthenews/pressreleases/healthweek14
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tallarines, etc.) s’obtenen dels animals. (revista esPosible núm. 45). L’escola té una 

funció important en ser transmissora dels continguts i aprenentatges, de les habilitats, 

de les competències per crear persones sanes. 

Els horts escolars també són emprenedors. L’alumnat aprèn a gestionar i comercialitzar, 

a més a més, de conrear diferent verdures i hortalisses de forma ecològica. 

La majoria d’horts escolars d’Ontinyent disposen d’una parcel·la per l’alumnat de 

necessitats educatives especials. L’hort escolar esdevé una eina important en la 

motivació d’aquest alumnat. També, aquestes activitats són motivadores en el procés 

educatiu. Es treballen habilitats manuals i socials. Aquest alumnat, surt de l’aula per 

mantenir un contacte amb la natura. En molts alumnes de NEE, els mestres que els 

atenen, ens indiquen que suposa una millora en el seu aprenentatge.  

I per acabar, volem ressenyar que el nostre treball d’investigació, les nostres 

intervencions i gestions han servit perquè els horts socials municipals la Torreta, la 

Revolta i el Raboser hagen realitzat avaluacions dels seus projectes, els quals despleguen 

una gran funció social i mediambiental però no disposaven d’informes valoratius de la 

seua tasca. Davant de la nostra petició i a la fi de passar-nos dades quantitatives i 

qualitatives, s’han vist en l’evidència d’enregistrar-les sistemàticament i posteriorment 

avaluar els resultats dels projectes executats i això ha comportat l’elaboració d’informes 

i memòries dels seus resultats. També hem aportat al Consell Local de Sostenibilitat i 

Medi Ambient d’Ontinyent davant de les noves ordenances i del plec de contractació de 

l’empresa  de manteniment dels jardins de les escoles, la necessitat de regular i de donar 

suport als horts escolars d’Ontinyent, per tal que siguen més estables i sostenibles. 
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9. ANNEXOS 

DOCUMENT núm. 1 

Sr. Director / Sra. Directora: 

Em diuen Marc Andrés i Company, sóc alumne de quart de Geografia i Medi Ambient de la 

Universitat de València. En aquests moments em trobe realitzant el Treball Fi de Grau (TFG) amb 

el títol: HORTS URBANS ORDENACIÓ DEL TERRITORI I BENEFICIS TERPÈUTICS : EL CAS 

D’ONTINYENT.  

És per això que vos sol·licite la vostra ajuda a la fi de fer un inventari dels horts escolars 

d’Ontinyent. Tan sols heu de contestar tot el més aviat l’enquesta que vos adjunte. 

Vull agrair-vos la vostra atenció i la vostra col·laboració. 

 

Atentament, 

Marc Andrés 

marcandcom@gmail.com 
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DOCUMENT núm. 2 

HORTS ESCOLARS D’ONTINYENT 

FITXA 

CENTRE ESCOLAR :   

1.- TENIU HORT ESCOLAR:     

2.- EXTENSIÓ:    

3.-BREU DESCRIPCIÓ DE LA SEUA LOCALITZACIÓ:  

4.- GESTIÓ:        

 CENTRE:  

 AMPA :    

 ALTRES: ____________________________ 

5.- PARTICIPACIÓ: 

 PROFESSORAT:   

 ALUMNAT:  

o NIVELLS:___________________________    

 PARES/MARES:   

 IAIOS/ IAIES:    

 ALTRES:   _________________________________ 

6.- TIPUS D’HORT  : (Poseu tantes X com cregueu) 

 EDUCATIU     

 ECOLÒGIC   

 TRADICIONAL ____________ 

 BIOLÒGIC   

 D’OCI ____________ 

 SOSTENIBLE   

 FUNCIONA TOT L’ANY______________ 

 FUNCIONA SOLS DURANT EL CURS   

 ALGUNS MESOS O TEMPORADES CONCRETES  _____ 

 ALTRES: ________________________________ 

 

 

7.- TIPUS CULTIUS: 
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 PLANTES I VERDURES:   

 FLORS:   

 ARBRES:  

 ALTRES: ______________________________________________________ 

8.- TREBALL EDUCATIU: 

 COMPETÈNCIES TREBALLADES : 

 ASSIGNATURES RELACIONADES:  

 TICS: ___________________________________________ 

 ALTRES: _________________________________________________ 

9.- TASQUES:   

Qui realitza les tasques de manteniment?   

 

 

Quins altres treballs es fan?   

 

 

 

10.- BREU HISTÒRIA I DESCRIPCIÓ DEL VOSTRE HORT: 

 

 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració! 
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DOCUMENT  núm. 3 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

1. Quin material disposen sobre els horts urbans del municipi (mapes de localització, 

fotos aèries, normativa i regulació? 

2. Quina implicació té l’ajuntament? 

3. Hi ha alguna partida pressupostaria per als horts urbans? 

4. Teniu una catalogació i un control?  Tots o únicament públics? 

5. Hi ha algun que siga iniciativa de l’ajuntament? 

6. Entitats que participen dels horts urbans. 

7. Horts d’autoconsum o de mercat 

8. Soluciona els terrenys d’abandó (espais degradats) dintre de la ciutat o perifèria? 

9. Projectes de futur (model de ciutat sostenible) o una simple moda? 
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www.urv.cat/cursasolidaria/innovaciosocial.html 

Fundació Britànica de Nutrició 

http://www.nutrition.org.uk/nutritioninthenews/pressreleases/healthweek14 

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.37ea1e76b6660e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=f7bd7037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=f7bd7037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.37ea1e76b6660e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=f7bd7037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=f7bd7037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.37ea1e76b6660e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=f7bd7037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=f7bd7037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://www.elogidelhorturba.com/horts-urbans-es-el-terme-correcte/
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/els-horts-urbans-experiencies-alternatives-i-viables
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/801823normalc.html
http://pae.gencat.cat/ca/agenda-activitats/130505_Tarpuna
http://www.urv.cat/cursasolidaria/innovaciosocial.html
http://www.nutrition.org.uk/nutritioninthenews/pressreleases/healthweek14
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Fundació Julià Reig 

http://www.fundaciojuliareig.ad/actualitat/horts-socials/ 

Benimaclet 

http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/Benimaclet 

 

L’Olleria 

http://www.portaldelolleria.es/2014/12/15/jornada-revalorem-els-barrancs-fem-horts-

socials/#.VaPjb_ntmko 

Picanya 

http://www.picanya.org/poble/alqueria-de-moret/horts-socials 

Gandia 

http://www.gandia.org/web/guest/huertos-sociales-ecologicos 

Terres de l’Ebre 

http://terresebre.socialistes.cat/es/noticia/sant-jaume-posa-en-marxa-horts-socials-una-

interessant-iniciativa-perque-la-ciutadania-conre-terrenys-en-desus/ 

Vilanova i la Geltrú 

http://hortsvng.blogspot.com.es/ 

http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=68506330#.VaPlfvntmkp 

El Puig 

http://www.elpuig.es/content/horts-socials-parcel-les-disponibles 
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