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MOCIÓ DE LA CRIDA PER SABADELL AL PLE MUNICIPAL PER
LA PROMOCIÓ DE L’HORTA URBANA I DE LES SEVES
FUNCIONS SOCIALS I COMUNITÀRIES.

L’agricultura urbana hauria de ser un dels puntals per a la construcció de ciutats més
sostenibles, donat que els nuclis urbans són responsables del 75% de les emissions
globals de diòxid de carboni. A més, serveixen per recuperar parcel·les destinades a
l’abandonament i fan de barrera al creixement urbanístic desaforat.
És obvi que els horts urbans exerceixen canvis en els espais i els territoris, ajuden a
preservar la biodiversitat, ajuden a prevenir les inundacions i són fonamentals per a
mitigar els efectes del canvi climàtic.
L’Ordenança municipal reguladora dels Horts de Sabadell, aprovada a principis del
2014, va incorporar la realitat dels horts urbans definint el marc de gestió municipal.
Així, el Títol Tercer està dedicat als horts urbans i distingeix entre els horts educatius
escolars, els horts que s’instal·len en balcons, terrasses, jardins i altres elements
comunitaris i els horts en solars de titularitat pública o privada que adopten aquesta
funció productiva lligada a funcions socials, educatives o culturals amb caràcter
provisional.
En concret, per als horts en parcel·les de sòl urbà públic s’estableix que cal procedir
a l’atorgament de llicències d’ús temporal, que s’hi pot desenvolupar horta recreativa
d’autoconsum i activitats associades a la seva difusió i que s’hi accedeix per mitjà de
concurs públic i estan destinats a entitats de la ciutat legalment constituïdes, sense
ànim de lucre i registrades al Registre d’Entitats Ciutadanes.
Dels projectes que les entitats han de presentar per a optar a la gestió d’un espai,
l’ordenança recull específicament que es valorarà la inclusió de propostes de
dinamització sociocultural que dotin el projecte de contingut social i comunitari i que
el projecte inclogui l’accés a aquests horts a persones amb diversitat funcional per
tal d’afavorir-ne la integració en la societat.
A finals del 2015 es va resoldre la primera convocatòria d’adjudicació de solars de
titularitat municipal per destinar-los a horts urbans i desenvolupar-hi accions de caire
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pedagògic, terapèutic o social, essent l’Associació de Veïns de la Creu de Barberà,
l’Associació de Guinea-Bissau i Simpatitzants de Sabadell i l’Associació Afrocatalana
d’Acció Solidària Amics de la Casamance les tres entitats adjudicatàries. Algunes
d’aquestes parcel·les, com la del carrer Borrell estan abandonades des del passat
mes de maig, han deixat d’estar adjudicades i pendents d’una nova forma
d’adjudicació. L’Ajuntament de Sabadell va manifestar la voluntat d’adjudicar més
parcel·les en els anys següents.
D’altra banda, a finals del 2018, l’Ajuntament va lliurar un tros de l’horta d’en Romau
a 13 famílies, però deslligat d’un projecte pedagògic o terapèutic. I encara existeixen
les parcel·les de l’horta de Can Roqueta i Can Bages pendents d’adjudicació des
d’abans de la pandemia.
Dins del programa de l’Agenda 21 Escolar Plus (+) Sabadell, que fomenta les
pràctiques participatives als centres educatius amb un punt de vista de sostenibilitat,
s’han desenvolupat més de 250 projectes en 68 centres, sobre jardineria, hort
ecològic i eficiència energètica. Aquestes actuacions garanteixen, en el cas dels
horts urbans un objectiu didàctic i formatiu, però també lúdic i terapèutic cap a
infants, famílies i equip educatiu.
Els horts urbans com a projecte comunitari als barris presenten tota una sèrie de
beneficis importants, en la mesura que es poden treballar objectius com:
- Conscienciació sobre l’agricultura d’autoconsum, la producció d’aliments de
manera sostenible i el cultiu de verdures o fruites pròpies de temporada, afavorint la
justicia alimentaria, garantint la sobirania alimentària i el dret a l’alimentació.
- Fomentar la consciència ambiental, ajudant a preservar la biodiversitat i combatre
l’efecte “illa de calor” mitjançant l’aprofitament d'aigües pluvials, energia solar i
espais climàtics autoregulats o de producció de compostatge tot potenciant
l’economia circular mitjançant el compostatge de les restes vegetals generades i la
producció de llavors d’horta.
- Trobada del veïnat al voltant d’un projecte o un lloc compartit. Especialment en
entorns multiculturals o amb diferències intergeneracionals, és interessant promoure
intercanvis entre els diferents grups socioculturals o generacionals. Desenvolupar
intercanvis de coneixement, solidaritat i d’ajuda mútua.
- Estimular la implicació ciutadana en la millora del barri amb crides a la posada en
marxa de l’espai i definir les formes de governança de manera participada,
autoorganitzant-se col·lectivament
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A més a més, atenent-nos a noves modalitats d’hort urbà en calaixos, és possible fer
recintes tancats amb unes dimensions d’uns 50 m2 per a 13-14 persones/famílies
usuàries, permetent la localització en parcs, places o vies que es vulguin pacificar o
tallar al trànsit de vehicles aproximant a la ciutadania els efectes i potencialitats de
l’horta urbana.
Per la informació exposada, proposem al Ple els següents acords:
PRIMER. Modificar l’Ordenança per incloure dues noves opcions d’hort urbà en sòl
públic d’una banda sense limitació temporal en sòl amb qualificació de parc o plaça; i
per altra amb limitació temporal sobre via a pacificar o tallada al trànsit de vehicles o
en parcel·la en desús de propietat municipal
SEGON. Des de l’Àrea de Cohesió Territorial, Transició Energètica i Sostenibilitat, fer
un estudi sobre possibles localitzacions d’horts urbans a cada un dels 7 districtes de
la ciutat en el termini d’un any i la possibilitat de creació de tanques vegetals amb
espècies beneficioses i arbustives.
TERCER. Posar en marxa, des de Sostenibilitat i Acció Comunitària, 4 horts urbans
en diferents districtes de la ciutat en el termini de dos anys.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Nani Valero Moreno
Portaveu del grup municipal de la Crida per Sabadell
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