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Dades de l’experiència: 

"El projecte "Arrela't al barri" sorgeix de la iniciativa del Servei de Dinamització i Intervenció 

Comunitària de Badalona Sud, amb la intenció de recuperar de manera participativa un espai 

abandonat i malmès del barri del Remei. En aquest solar, amb la implicació de diferents 

col·lectius del territori (centres educatius, entitats, grups informals) s'ha creat un Hort Urbà 

Comunitari que és gestionat per un grup motor". 

Més enllà de la utilització pròpia d'un hort urbà per part dels diferents grups que hi participen, 

es pretén que aquest espai rehabilitat aculli activitats socioculturals adreçades a promoure la 

cura de l'entorn i la convivència entre veïns i, a més, allò que es cultivi a les zones comunes 

revertirà en la resta de la comunitat, com a enjardinament de parterres i balcons de 

comunitats de veïns i veïnes. 

Els objectius que s'han plantejat, fruit de la recuperació de l'espai i transformació en l'hort 

però també del procés organitzatiu i de gestió en grup d'un espai compartit són: 

- Rehabilitar una zona degradada i donar-li un ús educatiu que reverteix en la 

comunitat. 

- Potenciar una tasca pedagògica: introducció al cultiu i manteniment d'un hort, 

familiarització amb el cicle productiu de la terra, nocions bàsiques de sembra i collita, 

identificació de cultius i llavors,... 



 
 

- Crear un compromís de coresponsabilitat entre grups de característiques diferents, 

transmetent el missatge del benefici comunitari com a resultant d'un procés 

participatiu i popular, que trenca amb prejudicis i conflictes previs. 

- Dotar els grups dels vincles i eines organitzatives i participatives que permetin 

l'autogestió de l'espai i el projecte, més enllà dels recolzaments tècnics i econòmics 

externs. 

Gràcies a l'aportació per part del Consorci Badalona Sud d'un jardiner professional mitjançant 

un Pla d'Ocupació, tots els grups interessats a participar han realitzat sessions formatives per 

conèixer la distribució de l'espai i posar en comú els interessos de cada grup. Tots els 

participants han rebut assessorament professional per tal de poder extreure al màxim les 

potencialitats dels espais creats, adquirir els coneixements i habilitats bàsiques de 

l'horticultura així com compartir entre tots una visió més realista de l'ús potencial de l'hort. 

A través de l'assessorament del jardiner, s'ha cregut oportú realitzar la partició dels espais de 

forma que es puguin focalitzar les accions en dues maneres diferents de treballar: 

- Part de parcel·les: cada entitat, associació o grup d'usuaris es fa responsable d'un espai 

propi que poden conrear de manera autònoma amb les llavors o esqueixos que 

considerin oportuns, previ assessorament i orientació del jardiner. 

- Jardí comunitari: zona d'enjardinament compartit que es gestiona per consens i amb la 

participació de tots els usuaris, i que ha de servir per proveir espais públics o 

comunitats de veïns. El proper mes maig (2011) s'iniciarà el treball en relació a aquesta 

zona, que podrà comptar amb un una petita infraestructura de cadires i taules, que 

poden respondre a les iniciatives de diversos grups que proposen tenir la possibilitat 

d'aprofitar el bon clima per realitzar activitats i tallers a l'aire lliure, poder fer 

assemblees o reunions, etc... 

- Zona d'hivernacle: espai on poder plantar esqueixos, flors o plantes aromàtiques 

accelerant els processos d'arrelament, per tal de poder traslladar la flor o planta 

obtinguda al centre respectiu de cada grup d'usuaris. 

Actualment participen en la gestió i utilització de l'hort urbà comunitari 55 persones 

provinents de diferents entitats i serveis de Badalona Sud, i aquests grups compten amb la 

col·laboració desinteressada de l'Escola d'Educació Especial Maregassa per a les tasques 

d'arranjament de l'hort, del club de petanca Sant Roc per a la supervisió diària i el 

manteniment i de l'Escola de Natura de Badalona per al subministrament de llavors. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

Aprenentatges referents al manteniment i cultiu a l'hort urbà (adequació de la terra, tipus de 

cultiu adequats a l'estació i el terreny, identificació de llavors, tècniques de manteniment i 

cultiu) i sistemes d'organització i gestió d'un grup participatiu. 

 

Descripció del servei:  

Recuperació d'un espai comunitari a través del cultiu de plantes aromàtiques i flors per a 

proveir les jardineres d'espais públics i comunitats de veïns. Celebració de portes obertes i 

foment de l'ecologia al barri. 

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana 

Nivells educatius: Educació obligatòria, Educació especial, Educació en el lleure, Projecte 

comunitari. 

Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: novembre 2011 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Residència per a persones amb discapacitat Sant 

Roc, COINTEGRA, Institut B9, Centre de dia Bétula, Cibercaixa Badalona Sud, Consorci Badalona 

Sud, Escola d'Educació Especial Maregassa, Club de petanca Sant Roc, Escola de Natura de 

Badalona. 

Dades de contacte: 

Adreça: Pl. Sant Roc, 40 

Població: Badalona 

Comarca: Barcelonès 

Web: http://www.casaldelsinfants.org; www.badalonasud.cat 

 


