Xarxa d’horts urbans a
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Transformem solars en horts urbans
El Programa d’horts urbans Cultiva’t engloba
les actuacions que l’Ajuntament duu a terme
per posar a l’abast del ciutadà una xarxa de
terrenys de propietat pública o privada per a la
pràctica de l’horticultura urbana.
La iniciativa s’emmarca com a part del model
de ciutat verda i sostenible.
Com es farà el procés de transformació?
La recuperació d’aquests espais com a horts es
farà amb la col·laboració entre l’Ajuntament i
entitats del municipi de caire social o ambiental
sense ànim de lucre, que vulguin desenvolupar
de forma temporal projectes d’horts urbans
d’autogestió i amb criteris de sostenibilitat.
Els espais es cediran a les entitats sota la fórmula
de custòdia urbana, per tal de fomentar la
implicació de la societat en la gestió dels mateixos.

Què cal fer per accedir a un hort urbà?
Hi ha dos procediments diferents en funció de
si el solar és de propietat pública o privada:

• Els espais públics es cediran a entitats a partir
d’una convocatòria de concurs públic.
• Els espais privats es cediran a entitats a través

d’un conveni de col·laboració. Prèviament
cal que l’entitat hagi contactat amb un
propietari.

Sóc una entitat santcugatenca
i vull gestionar un hort...
de propietat municipal

de propietat privada

Ens interessa un solar de
propietat municipal que surti a
la convocatòria de concurs
públic obert

Ens interessa un solar de
propietat privada i contactem
amb el seu propietari per
proposar-li una cessió
gratuïta en custòdia

Presentem una proposta de
projecte pel solar municipal
que ens interessa

Presentem a l’Ajuntament un
projecte tècnic d’autogestió
per accedir al solar

Se seleccionen els projectes a
concurs amb major puntuació
i als guanyadors se’ls fa una
cessió temporal del solar

Formalitzem la custòdia amb
la signatura d’un conveni de
col·laboració entre Ajuntament,
propietari i entitat

L’Ajuntament habilita el solar
amb la infraestructura mínima
(tancament, punt d’aigua,
caseta d’eines...)

L’Ajuntament habilita el solar
amb la infraestructura mínima.
El propietari pot sol·licitar una
bonificació de l’IBI

Abans de cedir l’espai, l’Ajuntament habilitarà
els solars amb la infraestructura bàsica: tancament, punt d’aigua i caseta d’eines.
Un cop adquirit el solar, les entitats l’hauran
d’autogestionar al llarg dels cinc anys de durada
de la cessió amb pròrrogues incloses.

Can Monmany. Els horts apropen el ciutadà a la terra i afavoreixen l’autoconsum

Podeu consultar tota la informació a: www.santcugat.cat/web/horts-urbans
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Beneficis de l’agricultura urbana

El programa Cultiva’t és el marc de referència per a la xarxa urbana d’horts que s’aniran
creant a Sant Cugat. Aquests horts seran autogestionats per entitats amb finalitats
educatives, ambientals o de cohesió social.

Potenciació de la cohesió
social a través d’activitats
a l’aire lliure

Producció
d’aliments de proximitat Km 0
per a l’autoconsum

Desenvolupament
d’accions educatives en
horticultura ecològica

Preservació de l’entorn
natural i millora de la
qualitat ambiental

Aquest programa s’inicia amb una prova pilot
d’uns horts al Casal de Mira-sol que entraran
en funcionament aquest estiu

Els Horts
de Can Mates
Finca gestionada per la cooperativa de
producció agroecològica “L’Ortiga” que
cultiva i comercialitza productes de Km 0

Hort municipal amb 35 parcel·les
destinades a gent gran, entitats i
persones amb risc d’exclusió social

Evolució agrícola a Sant Cugat
Percentatge de superfície de conreus respecte el total del municipi

Finals S.XIX

54%

1956
2016
Hi ha més de 40 horts a les escoles per a
que els infants practiquin l’agroecologia

Els “Horts de Can Possible”
estan destinats a persones en
situació d’atur i risc d’exclusió social

15%

3%

En l’actualitat només tenim 150 ha de superfície agrícola i hi ha unes 47 ha
de terrenys abandonats que es podrien destinar a horts i agricultura urbana.

