
Memòria Hort Ecovincles 2022

L’any 2016 ens van acceptar el projecte per fer un hort socioeducatiu dins el
programa Pla de Buits de l’Ajuntament de Barcelona. L’hort Ecovincles sorgeix
d’una iniciativa conjunta de l’AV de la Prosperitat, el Casal de Joves de la
Prosperitat i Cooperativa de Consum Responsable Userda 9 per recuperar
l’espai urbà degradat del Passeig Valldaura 271-289 de Barcelona.

El projecte consisteix en fer una hort socioeducatiu i una espai per

plantes aromàtiques i ornamentals per recuperar terreny verd al barri.

Però també un espai de treball cooperatiu, assembleari i on tota la

producció es lliura a l Banc d'Aliments de Càritas de Nou Barris i a la Xarxa

d’aliments de Nou Barris. Tota la gent que hi treballa és de manera

voluntària i mai es cobra res al públic i entitats quan fem les activitats. 

Un dels objectius de l’hort és que funcioni com a aula ambiental, on totes

les persones, entitats i escoles del barri estan convidades a fer-ho servir

tant amb acompanyament dels nostres voluntaris com de manera

autònoma.

L’any 2022 hem engegat la col·laboració amb l’Ajuntament, a través del

Pla de Barris i de març i juny s’han fet 40 tallers amb prop de 900

alumnes. L’Ajuntament ha proporcionat un tallerista amb experiència,
qualificació i materials per poder fer els tallers.  Això ha tret la pressió sobre els
voluntaris que no podien assumir aquesta quantitat de tallers. Durant l’any 2021
es van fer més de 40 tallers per més de 1.000 alumnes, en poc més de tres
mesos i tots amb voluntariat. 

La valoració ha tornat a ser força positiva per usuaris i escoles i hem obert els
tallers a entitats i altres agents del territori (CAP Rio de Janeiro), fent tallers per
famílies sobre el consum responsable i l’alimentació saludable.

Ens ha agradat molt també comprovar com algunes escoles del barri han inclòs
com a projecte “l’hort urbà, el consum responsable i l’alimentació saludable”
dins del seus plans d’estudi gràcies a la nostra iniciativa. És cas del Santiago
Rusiñol, el Sant Lluís, i de cara el curs vinent, el Trinitat Nova.

Han vingut alumnes a descobrir el cicle de vida de les plantes, el consum
responsable, els insectes que hi viuen o simplement a fer dibuix de plantes al
natural. Es treballen valors com el respecte a la natura i el treball cooperatiu.
També donem suport a les escoles que dins del Pla de Barris ofereixen la
iniciativa de fer formació a alumnat de Secundària i Batxillerat sobre aquests
temes per dues vies; el Treball de Recerca i la participació en el
desenvolupament de l’assignatura d’Aprenentatge i Servei.

Pla de Barris i Districte ens reconeixen el projecte i ens aprova un nou projecte
per poder donar sortida al 2022/2023 a les necessitats de tallers de medi
ambient d’escoles i entitats i financia un  tallerista per fer 60 tallers amb
col·laboració i suport dels voluntaris d’Ecovincles. 



En aquesta segona fase, volem incidir sobre l’alumnat de les escoles i Instituts
del Districte mantenint i ampliant els tallers que es fan i ampliar el públic
objectiu al que estaven inicialment adreçats. 

Volem estendre també el període de realització, que sigui tot el curs escolar.
Així podem entrar a temps a les planificacions de les sortides de les escoles i
dels plans d’estudi.

Proposem la realització de tallers de consum responsable i de conreu

ecològic per escoles i altres entitats del barri on l’Ajuntament contractarà

directament als talleristes i proporcionarà els mitjans materials per poder

desenvolupar les activitats. 

Les entitats Hort Ecovincles i Cooperativa de Consum Responsable

Userda 9 Barris donaran de forma voluntària i gratuïta  assessorament  i

formació als talleristes i promouran la seva difusió amb les visites a les

escoles i entitats del barri per presentar el projecte i coordinar les vistes.

També participaran en la confecció dels nous tallers que s’oferiran. 

El catàleg de tallers serà:

1-L’hort Ecovincles. Descoberta del projecte i de com funciona un hort

urbà.

Es treballa la feina cooperativa i assembleària, el respecte per la Natura, las
feines de l’hort, el cicle de vida de les plantes i el compostatge. S’introdueix el
consum responsable, l’alimentació saludable i el conreu ecològic i de
temporada. 

2-L’hort urbà de temporada.

Aquest taller es fa en dos o tres sessions. Es faria el primer taller de descoberta
(el nº1) i uns de seguiment posteriors per veure l’evolució de les plantes des de
la plantada fins la recollida i el compostatge. També serveix per treballar el
conreu de temporada de l’hort, l’autosuficiència i el cicle tancat de producció,
des de crear la llavor a fer el compost amb el material de rebuig.

3-Les feines de l’hort.

Es presenta el projecte i com es treballa a l’hort. Després de l’explicació els
alumnes faran de pagesos i preparen la terra, planten alguna espècie d’hort
segons temporada i reguen la plantada. Poden complementar el taller amb el
de seguiment de temporada (el nª2)

4-La biodiversitat a l’hort urbà. Els insectes de l’hort.

Després de presentar el projecte es treballa la interacció amb la macrofauna
(ocells, ratpenats) la importància dels insectes pel cicle de de vida i la
necessitat de mantenir un terra viu per que pugui ser fèrtil.  També les plagues i
com es combaten en el conreu ecològic.



5- El Consum Responsable i l’alimentació saludable.

Es treballa a través de l’hort el foment del consum responsable i ecològic i
l’alimentació saludable. Aquest taller és pot complementar amb la visita a la
cooperativa de consum Userda 9 de la Prosperitat on s’explica com funcionen
les cooperatives de consum.

Tot i que s’ofereix per escoles i instituts, aquest taller és més atractiu per
famílies, adults, entitats que treballen la salut i la integració de col·lectius
vulnerables i discapacitats; llocs on farem incidència en la difusió.

Activitats 2022

• Març 2022, comencem a implementar el projecte de 40 tallers amb Pla 
de Barris. Visites a escoles i altres agents i entitats del territori

• 5 de maig participem a la Cultura va de Festa amb paradeta i taller de 
planter

• 24 de maig, participem a les 48 hores d’agricultura urbana. Activitat de 
visita guiada i taller de planter i aromàtiques. 

• 31 de maig, portes obertes a les Festes del Barri i taller de planter

• Juny. Surt la convocatòria de cessió de l’espai gestionat per Ecovincles. 
Optem a la renovació de la cessió amb nova sol·licitud i projecte adreçat 
a Mans al Verd, depenent de Parc i Jardins, que són els gestors actuals 
dels espais

• Juliol. Presentem nou projecte pel Curs 2022/2023 per fer 60 tallers de 
medi ambient subvencionats pel Pla de Barris

• Juliol/ agost. Fem dos tallers per infants pel  casalet d’estiu del Casal de 
barri de Prosperitat i per l’escola Marta Mata.

• Setembre s’aprova el projecte de tallers pel Pla de Barris

• Octubre. Hem creat nous materials per fer tallers i oferim 4 tallers nous 
de medi ambient

• Octubre. Participem al Festival de Sopes de 9Barris Acull amb 
l’associació veïnal.

• Novembre. S’inicien les visites a escoles i entitats per donar a conèixer 
el projecte



• Durant tot l’any hem portat la producció de l’hort a Banc d’aliments de 
Càritas i hem començat a portar-la també a la xarxa de solidaritat de 
Prosperitat.

•

• Durant el 2022 també hem participat en l’estudi científic sobre producció 
als horts urbans dirigit per l’aula ambiental del Bosc Turull.

Imatges 2022










