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L’HORTALEGRE

PROJECTE D’HORT
COMUNITARI AL BARRI
En aquests darrers anys ha anat
creixent amb força la idea que la
societat ha de canviar i modificar el
seu comportament, tant a nivell de
sostenibilitat com a nivell de funcionament dins la pròpia societat.
Segurament, la vivència d’una
pandèmia col·lectiva ens ha fet
prendre consciència de la importància que té la “comunitat” per a
la nostra pròpia supervivència com
espècie i de la importància que té
la nostra xarxa social més propera,
família, amistats i veïnatge per al
nostre benestar tant físic com emocional.
És també, dins d’aquest escenari
de pandèmia, en què s’han produït
disfuncions en el subministrament
de béns i serveis, on comencem a
entendre que el planeta no és un
proveïdor inesgotable de recursos
naturals i que hem de començar a
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interactuar amb ell d’una manera més sostenible i respectuosa. És clar doncs, que necessitem trobar vies alternatives de consum i de
vida i tenir més i millor accés al verd.
Una opció interessant per donar-hi resposta és la creació d’horts urbans, espais dins les
nostres ciutats que proporcionin un abastiment de productes del camp de proximitat i
que, alhora, funcionin com espais multifuncionals de cohesió de barri i aprenentatge.
La pandèmia també ha posat de manifest
com n’és d’important la xarxa social pel nostre
benestar més psicoemocional. La “soledat” i
“l’aïllament” són situacions freqüents a les
que, cada vegada, més persones es veuen abocades per la manera com es van estructurant
les noves societats. Oferir un hort al nostre
barri creiem que permetrà contribuir a prevenir aquest aïllament i connectar les persones
grans del barri amb un espai verd i amb un
ofici, el de treballar la terra. La gent gran és
portadora d’un coneixement que les noves generacions no podem deixar-nos perdre, són
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una font molt important de saber, escoltant i
observant podem aprendre el que ells i elles
van aprendre dels seus ancestres.
Per a nosaltres, la creació de l’hort social té
precisament aquesta funció, segurament l’objectiu més important del projecte: connectar
les diferents generacions i cultures, crear un
espai d’intercanvi bidireccional entre petits
i grans i que, amb el temps, es converteixi en
un projecte transversal de tota la ciutat de
Girona.
Davant d’aquesta nova realitat la ciutat de
Girona compta amb algunes propostes pioneres i que ens han servit de gran inspiració per
pensar en com volem que comenci i evolucioni el projecte ‘HortAlegre’. Com a experiència precedent, ens hem inspirat en el projecte
“Menja’t Sant Narcís”.
Qui ho liderem som un grup de veïns i veïnes versats en diferents matèries i amb professions multidisciplinars i que formem part de
la recent creació de la “Comissió de l’Hort”
de l’Associació de Veïns de Vista Alegre i Carme. Som el que anomenem ‘grup motor’ del
projecte, el qual esperem es vagi ampliant,
consolidant i regenerant durant la seva execució per tal que amb el temps neixi un ´grup
acció` compromès amb la tasca de manteniment, cura i millora de l’hort.
Com a veïns i veïnes volem plantar la nostra
llavor perquè aquesta realitat sigui possible.
Volem impulsar un primer punt verd, un espai comunitari basat en l’horticultura social,
que pugui créixer com espai de trobada i que
ens permeti assolir les següents finalitats a nivell de col·lectiu:
1. Sensibilitzar-nos en matèria ecològica,
climàtica i sostenible.
2. Compartir aprenentatges i coneixement:
l’art de cultivar la terra.
3. Crear xarxa entre les famílies del barri i
les seves entitats i enfortir la cohesió i el vincle
social.
4. Crear una consciència protectora d’allò
comú, aconseguir el respecte per allò treballat
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per tal que, a la llarga, minvi el furt
i el vandalisme que pugui donar-se.
5. Connectar-nos i crear sinergies transversals amb projectes
similars de la nostra ciutat, del nostre país i d’arreu del món.
A priori, es tracta d’un projecte
horitzontal, pensat, creat i autogestionat des de la base social del barri,
on cadascú aportarà una mica del
seu temps i de la seva experiència
per contribuir a un barri més amable, més cuidat i més sostenible.
Hem valorat que l’hort neixi en
3 punts estratègics i amb els anys
vagi estenent-se a d’altres punts o
zones més degradades del barri que
cal consolidar i dinamitzar.
Un primer espai, anomenat
HortAlegre HA-1, on s’ubicaran
les taules de cultiu, pensades per
poder-hi practicar sistemes de
cultiu holístics que prioritzin una
producció agrícola sostenible, eficient en energia i respectuosa amb
l’ecosistema.
Tant la “Comissió de l’hort” com
l’”Associació de Veïns de Vista Alegre i Carme” hem valorat que la
ubicació més idònia sigui el Parc de
Vista Alegre i el seu entorn, perquè
reuneix els següents requisits: 1) És
un espai molt visible i concorregut,
on s’hi desplega tota la vida al carrer; 2) És un espai de pas que connecta el barri amb les Pedreres, el
Local Social de Vista Alegre i l’Escola Annexa; 3) És un espai que es
troba al bell mig del barri, enllaça
els carrers del nord i del sud, de la
perifèria al centre de la ciutat; 4) És
un espai il·luminat i que queda més
protegit del vandalisme, pel fet que
es troba molt a prop de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra.
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Hi ha dues ubicacions més, zones
de pas i circulacions, on es planteja
un espai amb arbres fruiters i un
altra zona de plantes aromàtiques
i/o remeieres, zones que s’han
anomenat respectivament HortAlegre HA-2 i HA-3.
Com a accions comunitàries
oferirem de manera gratuïta Tallers en Família en què la temàtica
serà “l’horticultura’’. Destinat a totes aquelles persones, petits i grans,
que vulguem aprendre a cultivar el
propi hort dins la nostra ciutat: en
balcons, terrasses i jardins privats.
Aquesta iniciativa ens ajudarà, alhora, a motivar el veïnatge perquè
puguin contribuir amb planters
casolans que alimentin l’hort del
barri.
També organitzarem Jornades
Lúdiques que serveixin per presentar l’hort al barri i que promoguin les relacions entre el veïnatge.
L’objectiu d’aquestes trobades al
voltant de l’hort serà: 1) gaudir-lo,
però també, 2) recollir inquietuds,
necessitats i consultar als assistents
sobre aquelles qüestions que vagin
sorgint en relació a l’hort.
Hem volgut promoure la col·laboració d’entitats del barri perquè ens ajudin en les tasques de
disseny, recerca i manteniment del
dia a dia, que formin part del grup
de treball però també que el nostre
hort els pugui servir com un espai
socioeducatiu on puguin desenvolupar algunes de les seves activitats.
Ens referim bàsicament a entitats
referents en l’àmbit educatiu i del
lleure infanto juvenil com són l’Escola Annexa, el Cau, el Crae, l’Instiut Vicens Vives i el Centre Obert
Barri Vell.
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Per nosaltres és prioritari que el Projecte
HortAlegre neixi i vagi creixent de manera
transversal, buscant la col·laboració d’altres
projectes amb objectius i interessos similars.
Entenem que treballant en xarxa i creant
sinergies de coneixement entre associacions,
instituts, organitzacions i grups de ciutadans
podrem arribar a solucions innovadores basades en l’horticultura urbana i que resolgui
temes tan importants com el tema de l’aigua.
Amb aquest propòsit, durant aquesta primera
fase ens proposem: adherir-nos al projecte
EdiCitNet (Xarxa de Ciutats Comestibles)
amb ressò internacional, buscar l’assessorament i treball conjunt de l’ICRA (Institut Català de Recerca de l’Aigua) i crear una xarxa
local entre els diferents horts urbans que hi
ha desplegats a la ciutat de Girona.
En resum:
“L’HortAlegre” és un projecte sostenible i
autosuficient que pretén dinamitzar el barri
de Vista Alegre mitjançant la creació de punts
verds col·laboratius en sòl urbà de propietat
municipal, incloent un hort de cultiu, una
zona d’arbres fruiters i un espai de plantes aromàtiques i remeieres.
Comissió de l’Hort Alegre
Ubicacions de l’HortAlegre
HA-1, HA-2 i HA-3

