HORTS SOCIALS ECOLÒGICS A GANDIA

1. JUSTIFICACIÓ

El projecte d´ Horts Socials Ecològics a Gandia tracta d’organitzar activitats de caire educatiu,
ambiental, lúdic i social dirigides a diferents sectors de la població, amb la finalitat de fomentar
la participació de la ciutadania en la recuperació i manteniment d’una agricultura respectuosa
amb el medi ambient i la cultura agrària saforenca a través de la creació d’una xarxa d’horts
ecològics, creant a l’hora una alternativa cultural i d’oci que fomente el concepte de
desenvolupament sostenible com pilar bàsic de l’Agenda 21 Local.

Els horts ecològics són una iniciativa d’integració i col·laboració ciutadana en activitats
ambientals i d’aproximació a la naturalesa i a la realitat agrícola.

Fent un hort aprenem. Aprenem a sembrar, a entendre la terra i cuidar-la, a estalviar aigua, a
tractar les plagues, a fer compost, etc. I així, aprenem coses encara més fonamentals com el
valor de l’esforç. A més, practicant les tècniques de l’Agricultura Ecològica ajudem a
recuperar coneixements rurals que, d’altra manera, es perdrien. Aquestes experiències
d’aprenentatge podem obrir-les al nostre entorn, portant les escoles a participar o bé difonentles entre la ciutadania en general.

Un hort pot representar també una ajuda per a persones aturades o amb feines precàries, i en
aquestos temps de crisi pot resultar un bon mètode de disposar de verdures i hortalisses
ecològiques en quantitat i qualitat per al consum familiar i a un cost molt baix. A més, suposa
una activitat afavoridora de la integració social.

Es tracta, en definitiva, de posar en marxa una experiència d’horts socials i d’oci amb formació
als usuaris i nombroses activitats lúdiques i de sensibilització dirigides als diferents sectors
socials. Amb la impulsió d’aquest projecte pretenem defensar la idea que el cultiu dels propis
aliments ens introdueix en un món de respecte pel medi ambient i per la pròpia salut, de
contacte amb els cicles de la naturalesa, del treball en cooperació i l’aprenentatge de valors i
coneixements dels nostre món rural més proper, tot impulsant la participació ciutadana i la
cohesió social.

2. BENEFICIS SOCIALS, AMBIENTALS I EDUCATIUS

La promoció d’horts ecològics per a l’autoabastiment té aspectes positius importants. Un és la
garantia de qualitat organolèptica i frescor dels aliments obtesos. A més, es sensibilitza la
població envers la conservació dels recursos naturals, crea illes verdes que permeten conservar
la fauna i la flora locals tot millorant la vàlua paisatgística, garanteix l’existència i conservació
dels recursos fitogenètics propis de les nostres comarques, contribueix a l’enfortiment de
xarxes socials, diversifica les activitats d’oci i temps lliure de la població i millora els seus
nivells de salut física i mental.

Per altre costat, permet conservar la fertilitat dels sòl així com reduir la contaminació de les
aigües subterrànies i superficials. La pràctica de l’horticultura ecològica fomenta la consciència
del reciclatge de la matèria orgànica que es fa servir com adob, així com de diferents recipients
de plàstics i fustes que poden utilitzar-se com a safates de sembra, protecció de les plantes, etc.

3. BENEFICIARIS DELS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS

Els horts ecològics s’han mostrat com un important punt de partida cap a una veritable
Educació Ambiental a la ciutat. Per això s’ha de facilitar l’accés al projecte a tota la ciutadania
gandiana. Pensem, però, que s’ha de prestar especial atenció a determinats col·lectius:

· La gent gran i jubilats. El fet de cuidar un hort comporta importants nivell d’activitat física
lleugera i a l’aire lliure. Això els manté en forma, vitals i amb millor salut. Els resultats també
poden ser molt gratificants psicològicament pel fet de sentir-se útils en portar les collites als

familiars o per ajudar altres hortolans o escolars. El treball en l’hort ajuda a més a l’establiment
de relacions socials.

4. OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objectiu és crear horts per a la gent integrats paisatgísticament com alternativa d’oci i
pràctica saludable i terapèutica. Però també:

-

Recuperar la memòria col·lectiva del nostre passat rural.

-

Fomentar la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible.

-

Promoure l’Educació Ambiental a la ciutat.

-

Divulgar les tècniques de cultiu de l’Agricultura Ecològica.

-

Promoure estils de vida saludables.

-

Fomentar l’interés per conservar i millorar la biodiversitat i el paisatge de l’horta de
Gandia.

-

Garantir la producció d’uns aliments sans, naturals i frescos.

-

Crear una Xarxa Local de Llavors amb la finalitat de recuperar varietats hortícoles
tradicionals saforenques.

-

Fomentar el cooperativisme amb la compra comuna de llavors, planters, productes,
eines, fems, etc.

-

Fomentar l’intercanvi de productes.

-

Establir relacions amb els Centres Educatius perquè participen dels coneixements
agraris i ambientals mitjançant relacions intergeneracionals jubilats/xiquets.

5. ALTRES ACTIVITATS A DESENVOLUPAR.

· XERRADES I TALLERS. Al voltant de l’Agricultura Ecològica, la Salut, la Sostenibilitat i el
Medi Ambient. Servirien com a preparació i reciclatge dels usuaris dels horts, però estarien
oberts a la resta de ciutadania interessada.

· TROBADES. S’organitzaran activitats obertes al públic en les diferents èpoques de l’any com
ara tallers, passejos i visites pels horts, activitats amb col·legis i instituts locals i comarcals,
paelles amb productes de l’horta, etc.

· JORNADES FESTIVES. Com per exemple:
Festa de la tardor
Festa de la sembra de primavera
Festa de la collita, etc

· EXCURSIONS. S’organitzaran visites fora de l’entorn habitual, com ara a altres experiències
d’horts socials, horts ecològics de caràcter comercial, paratges naturals, etc

· MERCAT ECOLÒGIC I SOLIDARI. De caràcter anual, els hortolans donen productes
obtesos en les hortes amb la finalitat de vendre’ls al públic a les paradetes amb un fi solidari.

· ELABORACIÓ D’UN MANUAL D’AGRICULTURA ECOLÒGICA. Redactat de manera
senzilla, però completa, es repartirà entre els hortolans i, potser també, la resta de la població
interessada.

·CREACIÓ D’UN BANC DE LLAVORS LOCALS. Amb l’aportació dels hortolans o bé a
partir d’un petit treball de recerca entre els llauradors saforencs, es crearà una col·lecció de
llavors de varietats locals tradicionals que, d’altra banda, corren a hores d’ara perill d’extinció.

· CONVOCATÒRIA DE PREMIS. Per tal de divulgar el projecte d’horts. Com per exemple
premi al millor aprofitament de l’hort, als millors productes, a l’ús d’eines tradicionals o
artilugis inventats, etc.

6. CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL PROJECTE

-

Cada usuari rep una parcel·la, aproximadament de 100 m2 en la qual conrearà
productes d’horta per al consum propi.

-

Els terrenys seran de propietat municipal, llogats o bé d’acords de custòdia del
territori. S’hauran d’escollir espais amb sòl de prou qualitat.

-

Caldrà delimitar un espai comú com a zona d’acopi de fems (prenent les mesures
oportunes per evitar lixiviats), triturats de poda i restes dels jardins municipals, zona
de compostatge, etc.

-

Es dissenyarà la xarxa de reg d’acord amb la morfologia natural del terreny i
utilitzant sistemes de reg eficient. El reg s’instal·larà fins l’entrada de cada parcel·la.
A partir d’aquesta se’n farà càrrec l’usuari, que utilitzarà preferentment mànega
amb goters integrats.

-

Els horts s’ubicaran en espais ben comunicats

-

Una de les parcel·les es reservarà per a la realització de tallers de formació teòricopràctica i per a activitats amb les visites escolars.

-

Es podrà instal·lar un senzill hivernacle (tipus túnel) per a la producció
mancomunada dels planters pels usuaris.

7. CRITERIS DE LOCALITZACIÓ DELS HORTS

Per tal que els horts acomplisquen els objectius agrícoles, ambientals i socials desitjats així
com per optimitzar la seua organització i gestió, s’hauran de localitzar dins el terme
municipal de Gandia seguint els següents criteris:

-

Accessibilitat sostenible, de manera que els usuaris puguen anar a peu, en bicicleta
o fent ús del transport públic. Per això, serà convenient l’existència de parades
d’autobusos ( l’urbà, la marina,...) próximes a les parcel·les.

-

Proximitat al nucli urbà, per tal d’afavorir el criteri anterior així com integrar els
horts en el paisatge urbà, cercant que el projecte siga realment de caire social.
S’afavorirà així, també, les visites dels estudiants de la ciutat i d’altres col·lectius
socials.

-

Distribució perifèrica a la ciutat, per tal que el diferents horts que es cren
estiguen propers i accessibles des dels diferents barris o districtes.

-

Existència d’una superfície adequada, per tal que es puguen dissenyar les
suficients parcel·les de cultiu així com la resta d’instal·lacions projectades. Es
considera óptima una superfície de 5 a 8 fanecades.

-

Característiques agrícoles adequades, com l’existència d’un sòl de qualitat i
fèrtil, terreny pla i superfície regular.

-

Existència d’aigua, en quantitat suficient i de qualitat.

-

Inclusió en zona protegida, per tal que el projecte tinga durabilitat en el temps per
haver eliminat les possibilitats urbanístiques.

8. EL PROCÈS DE CREACIÓ DELS HORTS

Per a la implantació dels horts caldrà definir les següents etapes de treball:

·Selecció d’una ubicació apropiada.
Que reunisca les exigències legals, funcionals, paisatgístiques, agrícoles i d’accessibilitat
necessàries.

·Elaboració d’un Reglament de Règim Intern i Funcionament dels horts.
Determinarà les normes d’utilització de l’espai. Ha d’incloure clàusules relatives als usos
admesos, a les actuacions de manteniment obligatòries, al sistema de selecció dels usuaris, al
nombre d’anys de cessió dels horts, motius d’extinció de la llicència, etc.

·Promoció de la participació ciutadana.
Consistirà en donar a conèixer el projecte als col·lectius interessats mitjançant l’elaboració de
cartells, tríptics, mitjans de comunicació, etc.

·Implementació d’un programa de seguiment i avaluació.
Es important fer un seguiment del bon estat dels horts, de la qualitat paisatgística i de les
millores socials obteses. Això ens pot fer reflexionar sobre la conveniència d’introduir les
modificacions pertinents.

9. GESTIÓ del PROJECTE.

El projecte d’Horts Socials Ecològics a Gandia respon a la voluntat d’impulsar un servei
innovador amb l’objectiu de promoure una qualitat de vida millor mitjançant una activitat molt
interessant des dels punts de vista social, ambiental, cultural, paisatgística i de salut per la seua
important implicació en l’Educació Ambiental i la Integració Social. Es tracta d’una eina
totalment implicada en l’Agenda 21 Local.

Com es tracta d’un projecte complexe, per la posada en marxa dels horts caldrà contar amb:

Una Comissió Tècnica que serà l’encarregada de vetlar pel compliment dels objectius
generals, així com:
- El seguiment del funcionament del programa.
- Assessorar, formular suggeriments, i fer propostes de millora.
- Informar dels conflictes i incidències relatius a l’ús dels horts.
- Resoldre, amb caràcter arbitral, les incidències que pugueren aparèixer, els dubtes que
sorgiren de la interpretació de les presents normes, i qualsevol altra qüestió o incidència del
projecte.
- Aprovar la proposta anual d´activitats

Estarà formada per 7 membres, a saber:
- Representant Área de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.
- Representant Área de Serveis Bàsics i Medi Ambient.
- Representant Área de Benestar Social.
- Coordinador Fòrum 21 de Gandia.
- Coordinador Xarxa de Custòdia del Territori a Gandia.
- Els Coordinadors del Projecte d’Horts Socials Ecològics.

El projecte, debut a les dimensions del mateix, la complexitat, i les fases futures previstes
requerirà d´una estructura organizativa de com a minin
col·laborador en les tasques d’atenció als usuaris. Al respecte:

dos coordinadors i

un técnic

Es crea la figura de Coordinador Tècnic del Projecte, que serà:

· Un tècnic extern, con ampli bagatge i experiència en agricultura ecològica. Serà
coresponsable de la gestió del recinte, i del manteniment dels espais comuns.
·L’impulsor del foment de l’Agricultura Ecològica en els horts, a través de la gestió diària,
cursos i programes, d´acord amb el Reglament (CE) 834/2007 i el Reglament (CEE) 2092/91.
·El promotor de l’ús eficient i sostenible de l’aigua.
·L’encarregat d’assessorar i atendre les necessitats quotidianes dels adjudicataris sempre que
ho requereisquen, així com actuar de mediador en cas de conflictes
·El gestor del programa de compostatge i de la gestió de la matèria orgànica i fems d’ús comú.
·L’encarregat de proposar la programació anual dels diferents cursos i programes i de realitzar
el esborrany de la memòria anual d’activitats.

Es crea també la figura dels Coordinadors Interns del Project, que seràn:

- Un tècnic depenent en el Departament de Territori i Sostenibilitat i un tècnic depenent de
l´àrea de Medi Ambient i Serveis Basics. Seràn l’encarregats de

la supervisió general del

projecte i d’impulsar el processos administratius necessaris per al desenvolupament del mateix.
-impulsaràn i coordinaràn el funcionament del projecte: l’elaboració del projecte, redacció del
pla d’usos, de règim intern, propostes de zones d’actuació, finançament, noves propostes ,
col·laboració entre les regidories participants, programes d´activitats alternatives i paral·leles
per al foment de l’ Agricultura Ecològica, etc i
-Seràn els responsables de l’avaluació contínua del Projecte.
-Supervisaràn la gestió diària amb el coordinador tècnic.
-Mantindràn la connexió dels hortolans, el coordinador tècnic i altres tècnics que pugem
participar amb els responsables administratius i polítics de Gandia, i d’altres municipis.
-Estudiaràn els sugeriments de millora del projecte per part dels usuaris

Recordar, per últim, que aquest projecte podria encaixar i completar altres que ja té en marxa
l’Ajuntament de Gandia com són el projecte Urban, la realització d’una Anella Verda o els
acords de Custòdia del Territori.
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