PROPOSTA DE MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA XARXA D’HORTS
SOCIALS
La creació d'una xarxa d’horts socials és una oportunitat de dur a terme polítiques de millora
de la situació econòmica que vivim, que al mateix temps fomentin la participació de la
ciutadania i els valors de l’ecologia. També aporten valors pedagògics, terapèutics i socials, i
poden ser una via d’autoabastiment que es pot potenciar entre els col•lectius d’aturats o
persones amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social.
El lleure productiu és una alternativa al lleure de consum. En el cas de l’hort, la persona
s’esplaia cultivant, representant una activitat de baix cost o fins i tot rendible per a qui la
practica. A més, és una manera d’obtenir uns aliments d’alt valor nutritiu (hortalisses riques en
minerals i vitamines) i sanitari (si es cultiven amb el mètode ecològic), amb l’afegit de la qualitat
que posseeixen per ser de temporada i de producció́ local, i per l’estalvi energètic del circuit
més curt possible (producció́ per l’autoconsum). Actualment, el col•lectiu d’homes jubilats
encapçala la pràctica de l’horticultura del lleure, el que demostra que es tracta d’una proposta
molt adient per fomentar la jubilació activa, tot i que cal trencar amb la divisió de gènere
existent.
Altres municipis, com ara Navarcles, Súria, Berga, Torelló, Banyoles, Vic o Vilanova i la Geltrú,
han dut a terme experiències de reconversió d’espais urbans, urbanitzables o rústics en horts
socials, que han tingut una gran acceptació per part de la ciutadania. Els horts socials
contribueixen a generar activitat en espais en desús, habitualment en un entorn proper al lloc
de residència, creant comunitat, alhora que són un element de potenciació dels productes
ecològics i de proximitat.
Es tracta, en definitiva, d'un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori
amb un alt valor social per a moltes persones i col•lectius; que es contraposa amb el model de
progrés capitalista.
Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa
al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’aprovació dels següents acords:
Primer. La creació́ per acord de Ple d'una Comissió́ d'Horts Socials formada per
representants dels diferents grups municipals representats a l'Ajuntament, tècnics o tècniques
municipals de les àrees afectades per aquest projecte (treballant transversalment),
associacions interessades en participar en la xarxa ( les comunitats de regants, la cooperativa
de consum, etc), i persones interessades a títol individual. En aquests dos últims casos, els i
les membres inicials de la Comissió́ determinaran i treballaran per ampliar la participació́
ciutadana al màxim nombre d'entitats i ciutadanes, per tal d'incorporar-les a la Comissió́.
Segon. La Comissió́ estudiarà̀ la creació́ d'una xarxa d'horts socials (estat actual de
l'horticultura al municipi, ubicació́, gestió dels horts existents no conreats, cost econòmic,
formació́ tècnica, mercat local, fórmules de protecció́ dels espais de cultiu, gestió́ del projecte,
reglament de funcionament o altres qüestions que la Comissió́ cregui oportunes) i haurà̀
d'emetre un Informe inicial, que posteriorment haurà̀ de ser aprovat per Ple.
Tercer. L’ajuntament promourà̀ programes d’"horts socials" encaminats a la inserció́ laboral i
inclusió́ social a fi de que l’autoconsum pugui representar un alleugeriment de la seva situació́
econòmica i la formació una nova estratègia per millorar les seves capacitats.

Quart. Un condicionant a totes aquestes experiències serà̀ la prohibició́ estricta d’utilitzar
agroquímics de síntesi, tan pesticides, herbicides com fertilitzants, i es promouran les
pràctiques agroecològiques.. En l’ús de l’aigua es cuidarà̀ que no se’n malgasti, promovent la
utilització́ d’aigües pluvials, subterrànies o regenerades com a alternativa a l’aigua de xarxa.
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