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INTRODUCCIÓ

Les pràctiques colonitzadores d'espai urbà, comunes dels últims anys han portat a bona 

part de la societat a desitjar un canvi de paradigma, també en aquest sentit. Des de les estructures 

més urbanes hi  ha un reclam de superfície verda,  ja  sigui a nivell  d'espais d'oci  verd (parcs, 

jardins, etc.) com a cedir espais abans dedicats a l'espai agrari,  i  avui perduts en sòls d'usos 

allunyats  del  que  un  dia  van  ser.  Tal  com diu  Paül  (2014),  és  necessari  la  participació  dels 

diferents actors relacionats amb la gestió del territori per guanyar les diferents batalles. El premi és 

viure en una ciutat més a prop de la ciutadania o més enllà. Venim d'un context complicat, la 

bombolla immobiliària ha fet estralls, i la majoria de sòl urbà estar esperant l'oportunitat per entrar  

dins un espai edificable. Uns petits reductes per això resisteixen l'ocupació dels pocs útils espais 

que  encara  poden  ser  destinats  a  un  ús  no  lligat  a  la  totxana.  Aquests  espais  anomenats 

periurbans, solen trobar-se al voltant de les grans ciutats i des de fa anys solen estar acompanyats 

d'un seguit de gent que busca un retrobament amb un altre manera de consum i de vivència. La 

necessitat  d'espais  on compartir  l'accés als  aliments sense que aquests passin per un seguit 

d'intermediaris s'estar tornant cada vegada més forta i la necessitat de compartir experiències i 

coneixements és una manera de poder fer créixer el gran lema “fes-t'ho tu mateixa” o altrament dit  

autogestió. La possibilitat de construcció d'uns horts socials comunitaris va molt més enllà d'un 

model  d'hort  amb parcel·la  individual  i  amb pocs recursos compartits,  la  necessitat  de fer  un 

projecte on hi hagi espais on sigui necessari pactar uns acords comuns (Aragay, 2011), porta  a un 

major reconeixement d'empoderament ciutadà i acosta les ciutats a la pertinença ciutadana; el fet 

de generar un lloc gestionat com un procomú porta a que la comunitat ja sigui més pròxima o més 

allunyada d'aquell espai procomú rebi la recompensa tan a nivell material, com social (Aceitunero-

Matas, 2014). hem de ser sabedors de que allò que fem amb comunitat repercutirà no només en 

nosaltres si no que ens cal tornar al passat per fer front al nostre futur.
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RESUM

El treball de Final de Postgrau sobre Dinamització Local Agroecològica l'he centrat en els 

horts socials i comunitaris que s'han de posar en marxa a Sant Cugat. La feina del treball ha tingut 

una durada des de finals de gener del 2015 fins a principis de juny del 2015. El meu primer 

contacte va ser a a través del tècnic de l'ajuntament que s'encarregava del projecte;  German 

Llerena, que ha tutoritzat les meves pràctiques en el projecte. Si bé el projecte ha patit diversos 

entrebancs que ja explicitaré més endavant, he pogut desenvolupar les meves pràctiques amb 

l'ajuda del meu tutor. 

Quan jo em trobo amb el projecte, aquest consta en un primer moment, de tres possibles terrenys 

on ubicar un espai d'horts comunitaris que després acabarà sent un. Ubicat al carrer Sant Mamet 

dins dels límits de Sant Cugat del Vallès, el projecte ve de la idea de crear un espai a Sant Cugat  

on sigui possible un allunyament del projecte del Turó de Can Matas1 ( projectat com a parcel·les 

individuals cedides per l'Ajuntament i gestionat per aquest). La idea s'allunya d'aquests últims i 

busca poder crear uns horts on diferents entitats s'apleguin i formin un projecte comunitari, on la 

base  sigui  la  creació  d'horts  comunitaris.  (Aragay,  2011)  El  meu  projecte  de  dinamitzador 

consisteix en diversos objectius que es desenvolupen més endavant i que es troben lligats amb 

aplicació  d'algunes  metodologies  per  contrastar-los.  Els  resultats  es  troben  plantejats  a  les 

conclusions, un petit diagnòstic de les fortaleses i els punts dèbils del projecte, així com un seguit 

de propostes de cara a la continuació del projecte.

Adjudicació d'horts a persones jubilades al Turó de Can Mates. Font: Internet

1 A falta de web per explicació del Projecte Turó de Can Matas, enllaço notícia relacionada. 
http://www.cugat.cat/noticies/societat/29876/adjudicats-els-ultims-horts-urbans-del-turo-de-can-mates
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OBJECTIUS TREBALLATS 
Els objectius inicials que em vaig marcar s'han anat modificant a mesura que avançava la 

meva recerca/dinamització, ja que el projecte ha estat variant àmpliament durant tots els mesos. 

A continuació detallo els meus objectius plantejats i la metodologia desenvolupada per dur-los a 

terme.

• Contacte amb diverses entitats de Sant Cugat, presentació del projecte. Es convoca des 

de l'ajuntament de Sant Cugat, els diferents integrants de la subcomissió de l'agenda 21 de 

medi natural i agrari. Assisteixen 12 entitats diferents interessades en el projecte i es crea 

un  grup  de  discussió  obert.  En  aquesta  primera  reunió  només  es  parla  de  com hem 

avançat fins ara, quins són els impediments que ens trobem i s'esbossa un petit inici de 

projecte; plantegem que s'ha de fer d'una manera comunitària, no es vol un altre Turó de 

Can Matas. En aquesta primera reunió s'introdueix el projecte del Casal de Mira-sol2, amb 

uns horts amb un projecte paral·lel al nostre. Es fa una petita roda per conèixer la opinió de 

la gent,  com es veu? La meva posició és d'espectador,  no intervinc en cap moment,  i 

només prenc notes sobre el que diuen.

• Convocatòria  de  reunió  amb  les  entitats  interessades,  a  la  vegada,  poder  detectar  

persones amb interès i ganes de liderar i gestionar els horts. Del primer grup de discussió 

han  sortit  pensem diversa  gent  interessada,  o  amb més predisposició.  Creiem que  el 

primer  pas  és  motivar  aquesta  gent  perquè  comencin  a  treballar  amb un  disseny  de 

projecte. El German Llerena ens posa en contacte i tenim diversos contactes. Quines són 

les  intencions?  Què  busca  cada  persona?cada  grup?  Què  els  hi  podem  oferir?  Són 

algunes de les qüestions amb les que ens trobem. D'aquestes reunions en farem 3 amb 

possibles líders. El primer amb el que ens reunim és un noi que col·labora amb una ONG, 

sembla força motivat i ens porta un projecte dissenyat però finalment ens diu que ell marxa 

a Llatinoamèrica el març i que no sap quan tornarà.

Fem una segona trobada que serà molt profitosa amb el que podrien ser lideresses del 

projecte, en aquesta trobada ens plantejarem quins són reptes i  les dificultats.  No ens 

servirà per enganxar-les en el projecte però sí per detectar el que jo anomeno tasques 

pendents de gestió i punts en comú del projecte. Llista de trobades: Creu Roja, Càritas, 

Ateneu Sant Santcugatenc, etc.

• Elaboració de projecte comú. Paral·lelament a les trobades i sobretot després d'aquesta 

primera reunió, pensem junts en com hauria de ser el projecte. Fem reunions entre les 3 

persones que fem el projecte i el German per decidir quins són els punts forts del projecte. 

Per fer això decidim que necessitem més contactes per poder fer un disseny més acurat. 

Per fer això el German contacte amb els horts de Mira-sol, amb el Banc del Temps i hi ha 
2 Web dedicada al barri de Mira-sol on s'explica amb bastant detall el projecte dels Horts de Mira-sol. Actualment 

paralitzats per l'Ajuntament de Sant Cugat. http://www.mirasol.cat/hort-comunitari.html
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una trobada d'aquests on es parla d'un projecte semblant a la població de Vilanova-i-la 

Geltrú3. Tenim diversos punts a solucionar; quin disseny volem pel terreny?com regulem 

l'entrada de la gent als horts?hi ha d'haver parcel·les individuals?com motivem el projecte 

comunitari?

• Contacte amb tècnics agrícoles,  agricultors, facilitadors. Metodologia:  Entrevistes a tres 

persones vingudes del sector agrícola: pagès a les rodalies del Parc de Collserola, entitats 

participants: membre de l'Ateneu de Sant Cugat i membres de les institucions oficial: tècnic 

de l'Ajuntament. Les entrevistes són semi-estructurades i tot i que hi ha un guió previ, les 

persones parlen lliurament del tema però sense estar molt dirigides. Convocatòria d'una 

jornada agroecològica. En German convoca una Jornada sobre permacultura. Serveix de 

formació al seguit de gent que pot estar interessada. També hi ha un taller sobre com ens 

imaginem que pot ser l'Hort de Sant Mamet. A través de dibuixos, la gent  dissenya el seu 

hort comunitari.4

• Acompanyament i facilitació d’aquest nou projecte. Quins són els punts forts? què ens falta  

i ens falla? Elaboració del DAFO a través de gent que es mostra interessada en els horts 

socials comunitaris de Sant Cugat.

3 Més informació: http://hortsvng.blogspot.com.es/
4 En adjunt al treball retorn del tècnic agrícola, de la Jornada sobre Permacultura.
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DESCRIPCIÓ  DEL  PROJECTE  REAL,DES  D'ON  PARTÍEM?  COM  HA 
EVOLUCIONAT?

Breu Diagnòstic tècnic
El projecte del que estic fent el meu treball de final de postgrau estar ubicat a Sant Cugat.  

Es  tracta  de  tres  terrenys  urbans  en  els  que  plana  un  projecte  per  realitzar  horts  socials 

comunitaris autogestionats per entitats de la població. 

Després d’un gran esforç sobretot, pel que fa un tècnic de l’ajuntament, l’ajuntament ha cedit uns 

espais verds perquè es dediquin a aquest projecte. 

Sant  Cugat  és  un  municipi  amb  unes  característiques  força  particulars  pel  que  fa  a  dades 

demogràfiques i econòmiques. Tot hi trobar-se al que va ser el cinturó industrial de Barcelona, la 

població ha anat creixent molt diferent de la resta de poblacions que l’envolten. 

Evolució de la població a Sant Cugat del Vallès

Font: Idescat

Una ciutat amb una superfície de 48,2 km2 i 83.337 habitants, va patir la crescuda de manera 

desorbitada durant els anys de de la bombolla immobiliària. Sant Cugat es troba ara mateix amb 

demandes d’horts  urbans però amb pocs terrenys  amb possibilitats  de cessió.  És  un context 

complicat, perquè només es poden cedir terrenys que siguin espais verds, i aquests es troben 

constantment sota l’amenaça de la construcció.

És un municipi molt gran, amb molta població i força terreny, però que ha perdut el seu passat  

agrícola, actualment la superfície agrícola és de les més baixes de la comarca. Només superat per 

Ripollet i Badia del Vallès

Superfície agrícola utilitzada (SAU). Hectàrees. 2009
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

Terres llaurades 17 4.981
Pastures Permanents 32 1.113
Total 49 6.094
Font: Idescat
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La gent activa que es dedica a l’agricultura és minsa,  comparada amb el total  de la població 

donada d’alta a la Seguretat Social (45.792 persones, l’any 2014)

Afiliacions  al  règim  general  de  la  S.S.  segons  ubicació  del  compte  de  cotització.  Per 
sectors. 2014

Sant Cugat del 

Vallès

Vallès 

Occidental
Agricultura 19 197
Indústria 3.914 66.973

Construcció 906 66.973
serveis 40.953 190.323
Total 45.792 268.249

Font: Idescat

Sant Cugat té una població molt jove, i això li dóna l’avantatge que trobem diverses associacions i 

teixit social amb ganes de fer coses, i actives socialment.

Font: Padró Continu de L’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 2009

Vistes aquestes dades, podem concloure que el terreny de Sant Cugat bàsicament estar destinat 

a altres serveis que no són l’agrícola, i que la gent dedicada a això són molt pocs. Així doncs, ens 

trobem amb una població que té força terreny però que l’ocupació de la gent no estar lligada a 

l’activitat  agrícola.  Tot  i  així  hi  ha  força  gent  interessada  en  l’agricultura  ecològica  i  en  els 

projectes d’horts urbans.
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Evolució del projecte real 5

Tal  i  com  he  anat  destriant  a  punts 

anteriors a continuació passaré  a fer 

una  descripció  del  projecte  tal  i  com 

l'he viscut jo, més endavant de cara a 

la  conclusions  oferiré  el  un  petit 

diagnòstic del què crec que pot servir 

per  continuar  amb  el  projecte.  Als 

annexes  podreu  trobar  una  taula 

resumida  de  les  accions  amb  la 

metodologia  emprada  en  el  projecte 

d'una  manera  més  esquemàtica.  el 

projecte per mi comença amb la presa 

de  contacte  amb  el  meu  tutor 

professionalitzador  el  German Llerena,  tècnic  de  l'ajuntament  que  impulsa el  projecte  d'Horts 

socials i Comunitaris de Sant Cugat. M'explica que s'ha trobat una manera que l'Espai Verd pogui 

utilitzar-se com a Horts Comunitaris, i que això impulsat per ell, tira endavant dins de l'Ajuntament 

de St. Cugat. Una vegada fet això, decidim convocar una reunió a tota la gent que forma part de 

l'Agenda 21 una subcomissió de la Subcomissió de medi natural i agrari on hi formen part una 

bona part d'entitats, assisteix bastanta gent6,  però  això fa que la reunió sigui feixuga i bastant 

caòtica. Jo prenc apunts tan a nivell  de continguts com de sinergies dins del Grup. Sorgeixen 

diverses queixes dirigides a l'administració; la lentitud del procediment, la falta d'informació, la gent 

es mostra desenganyada amb el projecte. I  hi  ha com diverses focus de preocupació que es 

repeteixen  al  llarg  de  la  reunió;  possible  finançament,  d'on  sorgeix  la  inversió  inicial,  por  al 

compromís amb l'Ajuntament, falta un lideratge clar. Ningú es veu en cor d'agafar les regnes del 

projecte.  Com  ajuntem  un  projecte  comunitari  amb  el  desig  de  més  parcel·les  individuals?

Nosaltres  expliquem  que  desestimem  el  model  del  Turó  de  Can  Mates,  basat  en  parcel·les 

individuals  i  gestió  des  de  l'Ajuntament.  Un  model  tutelat  que  creiem  que  desactiva  l'acció 

comunitària  i  el  seguit  d'activitats  agroecològiques  (compostatge,  aprofitament  d'aigües, 

coneixement del sòl, etc.) que creiem que s'han de dur a terme en el futur hort comunitari.

A partir de la que és la meva primera reunió dels horts comunitaris, sorgeix gent més o menys 

interessada. Una és un noi que projecta en els Horts un model concret i s'ofereix per liderar-lo 

amb un grup d'amics, però que marxa al cap d'un mes a Colòmbia, se li perd el contacte.
5 Crec que pot resultar complicat seguir l'evolució del projecte a nivell temporal, per facilitar una mica més la 

comprensió, en Annex hi ha un cronograma de diferents accions seguides al llarg del Projecte de Dinamització.
6 Passo a detallar els assistents a tall informatiu d'entitats interessades; Regidor Medi Ambient, Oficina Sostenible, 

participants horts parcel·les individuals, Jardins de la Serreta, Ateneu sant Cugat, Associació d'Hortolans del Turó de 
Can Mates, membre de cooperativa de consum, Club Muntanyenc de Sant Cugat, Bionnatur, Associació El Gra, 
President AAVV de Sant Cugat, Hort del Migdia
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El segon Grup de discussió el fem convocant al que creiem que pot ser un Primer Grup Motor 

(López Garcia, 2014) i que ha estat destriat del Primer Grup de Discussió. Som 5 persones i obrim 

la discussió plantejant el tema com estar des de l'Ajuntament. Comentem que els Horts plantejats 

en un inici; Can Solà i Carrer Andana7 no estaran disponibles per l'ús d'Horts Socials i que només 

ens queda el de Sant Mamet. Sorgeix cert malestar no agrada ni el lloc on estar, ni la terra, etc.  

Una de les assistents comenta que li sembla que l'Ajuntament porta els horts lluny del centre per 

desactivar-los socialment.  Després parlem de com seria un projecte real de gestió comunitària; 

creiem  que  hi  ha  varies  qüestions  pendents;  cal  un  disseny  terreny,  això  implica  una  bona 

coordinació dels col·lectius, falta regular l'entrada de gent nova en el terreny, veure com es podria 

fer una gestió econòmica dels horts i finalment  es valora com a molt important la formació. La 

reunió surt gratificant perquè detallem el que creiem que ha de ser els punts en comú del projecte, 

hi ha d'haver parcel·les individuals perquè així ho vol la majoria de gent convocada però també 

ens sembla imprescindible un o més espais comuns. La formació com a eix central pot anar a 

càrrec tan de persones exteriors al projecte  com per gent participant del projecte (intercanvi de 

coneixement) i una possible financiació podria ser a través de quotes. Seguidament ens proposem 

fer contactes  a nivell individual per saber i mesurar quines són les ganes i les forces de cada 

entitat i/o individu. Tot i que tenim diversa gent a nivell individual necessitem una entitat que ho tiri  

endavant.  Reunions puntuals de mesurar forces amb; Ateneu Sant Cugat,  Creu Roja, Càritas, 

Xarxa Barri  de sant  Francesc,  Associació Hortolans Turó de Can Matas,  Banc del  temps.  Es 

convoca un Segon Grup de Discussió on es parlen diverses temes que ja han anat sorgint. És un 

Grup de Discussió dirigit ja que nosaltres introduïm i fem una petita presentació del que podria 

arribar a ser el Projecte d'Horts. Surt amb més força la problemàtica de la gestió, qui ho ha de 

capitanejar? Es demanen des de diversos assistents la dinamització per part  de l'Ajuntament, 

també es valora que continua faltant un grup promotor i surt una idea que és molt benvinguda; la 

formació de la gent del projecte  a través de tres eixos; què significa el projecte, formació en 

matèria agrícola i com treballem juntes. Paral·lelament el projecte d'espai comú cobra més forma, 

a la gent li agrada i sembla que es quedarà. És en aquesta reunió que sorgeix un possible primer 

grup d'interès; això és un focus de gent que podria ser la base del projecte a través de la Xarxa de 

Barri  de  Sant  Francesc;  gent  gran  o  mitjana  edat  amb  pocs  recursos  però  acostumada  a 

mobilitzar-se(?).

Després d'això, duc a terme tres entrevistes semi-estructurades (Espluga Trenc, 2014) en què 

només hi  ha tres possibles temes que faig sortir  al  llarg de la xerrada informal.  Un és  a un  

agricultor de Collserola pròxim al projecte, l'altre a un membre de l'Ateneu, entitat vinculada als 

Horts i finalment a la part de l'ajuntament que li faig al tècnic que porta el projecte.8  Aquestes tres 

7 Sembla que el terreny de Can Solà finalment es destina a un teatre a l'aire lliure i el terreny del carrer Andana tot i 
que es troba ben situat és força petit i finalment, acabarà destinat a projecte d'Hort amb serveis Socials. Aquest 
segon, actualment paralitzat per serveis jurídics de l'Ajuntament.

8 Veure Annex per descripció de les entrevistes.
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entrevistes, i sobretot l'entrevista al pagès, són clarificadores per mi  alhora de pensar què volem 

que signifiquin els horts per la ciutat. I  em sorgeixen diversos dubtes; són verdaderament una 

necessitat social o un mecanisme per acontentar un seguit de sectors de la ciutat? 

També sembla que la part més encallada; la jurídica tira endavant amb la presentació d'un model 

semblant que es porta a terme  a Terrassa, és un model a seguir pel que fa jurídicament, però 

també el podem tenir en compte per agafar idees de gestió.9 

En  German  Llerena,  seguint  la  idea  de  tenir  més  coneixements  sobre  agricultura  ecològica, 

convoca  un  Curs  de  Permacultura,  comença  el  procés  de  formació  de  la  possible  gent 

interessada. Bon número de participants, i assisteix un grup que dissenya a través de dibuixos un 

possible Hort de Sant Mamet.10

Diferents dibuixos elaborats arran de la Jornada Permacultura del 16 de maig. Font: Berta serra

Finalment els juristes de l'Ajuntament  De St. Cugat tomben el Model de Terrassa. Es paralitza el  

projecte.

Convoco un DAFO11 per intentar assenyalar quins són els punts forts i els punts febles, assisteixen 

6 persones, junts pensem els reptes de futur, i la dinàmica és molt profitosa.

9 El Model de Terrassa no es pot reproduir ja que és un document intern de l'administració. 
10 Veure en adjunt en format pdf el retorn del professor a la Jornada de Permacultura.
11 Disponible a l'Annex
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DAFO elaborat per gent pròxima i col·laboradors del projecte. Font: Berta serra 
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CONCLUSIONS

Actualment  els  Horts  socials  i  comunitaris  de  Sant  Cugat  es  troben  en  un  atzucac, 

paralitzats per l'Ajuntament ens trobem davant d'una disjuntiva i crec que és un bon moment per 

recapitular i pensar quins són els punts del projecte que poden tirar endavant i quins els que han 

fet que hi hagi coses que s'han de reenfocar.

Com ja vaig comentar en algunes entregues anteriors al Postgrau, crec que és important 

senyalar que és un projecte que sorgeix des de l'Ajuntament, tot i que sí que es detecta que hi ha 

un bon nombre de persones a títol individual que es mostren interessades pels sabers hortícoles. 

Crec que aquest interès per això no ens ha de fer desviar que no hi ha una necessitat urgent de 

teixit social organitzat a Sant Cugat per assumir un projecte dedicat a l'agroecologia. La qüestió 

que representa una debilitat ho és per dos costats, ja que al ser un projecte des de la institució no 

deixa que altres col·lectius, agafin els tempos i s'ho facin ells. És el cas de l'Hort del migdia12 on 

d'allà podria haver sortit un grup motor fort, actualment desactivats. D'aquest “lideratge” em podem 

aprofitar coses noves, és un garantia tenir l'Ajuntament de cara, és clar que segons com et pot 

portar  a accelerar punts del  pressupost  o a nivell  legal  pot  suposar-te no tenir  problemes de 

propietat, però crec que també pot ser un fre a propostes més transgressores i més participatives, 

on la gent hagi de trobar-se i implicar-se per tirar endavant (Aragay, 2011)

El projecte pren embranzida en el sentit que es podrà portar a terme si així ho vol un seguit de 

gent que hi és a la rereguarda del projecte. Gent que busca un tipus de ciutat diferent, fora de les 

necessitats més bàsiques són gent que busca la recuperació d'espais que el connectin amb el que 

és l'origen del que mengen o del lloc on viuen. O que potser busquen el cavall de batalla tantes 

vegades perdut; la terra contra el ciment.

És per això que jo crec que s'han de portar a terme diverses actuacions:

-Enfortiment del teixit de base. Sortir de l'associacionisme bàsic per trobar gent empoderadora del 

projecte.  Qui pot liderar? Potenciem la gent que es troba interessada però lluny de les diferents 

associacions.

-Una aposta de formació, tenim temps perquè la burocràcia de l'Ajuntament ens obliga a estar 

parades. Aprofitem els seus recursos per moure cursos i accions damunt el terreny.

-Connexions entres gent del poble. Jornades de cooperació. Què podem aportar uns als altres.

-Recuperem el que és nostre; Jornada sobre ocupació simbòlica. Ciutats en transició13.

12 Més informació sobre l'Hort del Migdia: http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/l-hort-del-migdia-en-
funcionament-13147102.html

13 Concepte utilitzat per dos assistents al DAFO.
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Cronograma d'objectius i metodologia duta a terme

Accions i/o 
Metodologia

febrer març abril maig juny

1ª  Reunió 
Subcomissió 
de  medi 
natural i agrari. 
Presentació 
dels  nous 
avenços  del  
projecte.

Reunió  Xavi 
Sardeny. 
Possible 
potenciador  
del projecte

Grup  de 
discussió  El 
gra,  Ortiga, 
persona  en 
pràctiques 
Horts  de  Can 
Matas. 
Possibles 
potenciadores 
del projecte. 
L'ajuntament 
“denega”  dos 
dels  tres 
terrenys 
proposats  pels 
Horts  Socials 
Comunitaris. 
Ens  centrem 
amb  Sant 
Mamet. 
L'Ortiga  surt 
del projecte.
Reunió  amb 
Ateneu  de 
Sant  Cugat. 
Possible 
potenciador  
/gestionador 
del projecte?

Reunió  Banc 
del  Temps. 
Casen els dos 
projectes?

2ª  Grup  de 
discussió  per 
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informar  estat 
de  la  qüestió. 
Possible  Grup 
Promotor?

Entrevistes 
semi-
estructurades 
a persones de 
l'entorn  del 
projecte. 
Agricultor,  
entitats,  
Ajuntament.

Reunió  amb 
tècnic  de 
Terrassa.  El 
Model  d'Horts 
de  Terrassa 
per 
implementar  a 
Sant  Cugat.  
Els  juristes de 
l'Aj.  De  st.  
Cugat  donen 
el vist-i-plau.

Curs 
Permacultura. 
Assisteixen 
gent  
interessada en 
els  horts 
socials.

Els Juristes de 
l'Ajuntament 
paralitzen  el 
projecte. 
DAFO  amb 
possibles 
potenciadors 
del projecte.
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DAFO elaborat per assistents a la trobada; pensem els futurs Horts.

INTERNES

FORTALESES DEBILITATS
-Moltes trobades, moltes visions.
-Formació, ara som més sàvies.
-lideratge per part de l'Ajuntament; 
és això una garantia?
-hi estan haver un procés 
d'aprenentatge.

-Ubicació de l'hort, tipus de terreny.
-falta formació agrària.
-falta lideratge extern?
-hi ha poc treball de les entitats?
-Falta participació, les entitats estan fluixes.
-No hi ha molta definició del projecte

EXTERNES

OPORTUNITATS AMENACES
-tenim més temps per preparar el 
projecte.
-recuperem espai rural.
-és una oportunitat educativa.
-la gent es mourà per aconseguir 
més xarxa.
-és un focus de participació, 
formació, treball en comú.
-hi ha gent interessada, grups 
pròxims.

-Hi ha una dilatació en el temps del projecte, 
per tan hi ha desgast.
-Burocràcia, fre jurídic. És com es treballa a 
l'Ajuntament.
-No poder arribar sector social en risc.
-hi ha molta visió individualista.
-frustració/desànim.
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Entrevistes semi-estructurades a gent pròxima al projecte
1era persona entrevistada (entorn agrari)

Home agricultor ecològic de 31 anys, cultiva agricultura ecològica des de fa 7 anys, i té les 

terres al voltant de la zona de Collserola, molt a prop de Sant Cugat. Ha viscut sempre entre els 

voltants del municipi i a Sant Cugat mateix. Té un entorn social pròxim al projecte, i amistats en la 

mateixa població.

El meu guió d’entrevista és força obert perquè m’interessa molt l’opinió del “sector agrícola” 

per  aquest  projecte,  i  m’interessa  que  es  converteixi  en  xerrada  informal  més  que  en  una 

entrevista. Al principi l’entrevistat parla de manera entretallada, però en mica en mica articula el 

seu discurs, fins el punt que les meves preguntes més concretes les haig de fer interrompent-l’ho 

en diverses ocasions. Cap a la meitat de l’entrevista, l’entrevistat es mostra distès i content. Tot i  

ser tipus xerrada, el meu guió se centra en varis punts que vull que surtin a l’entrevista:

- Com veu la situació de l’activitat agrària a la comarca del Vallès (centrant-me en 

els  voltants  de Sant  Cugat).  És  possible  una recuperació  d’aquesta? (en el 

diagnosi del territori sobre el meu TFP, les dades parlaven del segon municipi 

amb menys terreny agrari i amb menys pageses del Vallès), per estendre-ho a 

una opinió més general sobre el sector agrari ecològic, en general.

- Possibles solucions/alternatives (com veu la creació dels Parcs Agraris?)

- Centrant-me  amb  el  meu  projecte;  quina  és  la  seva  coneixença  sobre  el 

projecte que s’està duent a terme a Sant Cugat, quina és la seva opinió? I sobre 

projectes similars que ja s’han engegat? (turó de Can Matas, Horts Socials, etc.)

L’entrevista és gravada, i prenc nombroses anotacions centrades en frases claus del discurs.

Per introduir el tema començo preguntant si sap sobre la coneixença dels projecte dels 

horts socials a Sant Cugat, sí que té informació però aquesta no és exacte, li explico una mica cap 

on va el projecte matisant per sobre el que ell ja sabia del projecte. No acaba d’arrencar fins que li 

desvio el tema perquè comenci explicant més del seu sector i doni la seva opinió ; “quina és la 

teva opinió sobre...?” em comença fent un diagnòstic positiu sobre els horts socials però acaba 

dient que “això no fonamenta l’activitat agrària”. Li troba sentit des d’una visió administrativa, és 

una demanda de famílies i  gent que vol horts socials però l’ important  per ell  “és que s’estar 

deixant de banda el  sector agrari,  no hi  ha res per fomentar-lo,  ni recuperar-lo,  res. En altres 

ciutats del Vallès és diferent”. A partir d’aquí sorgeix el tema del Parc Agrari, del Baix Llobregat, 

etc.  On veu que és pràcticament  l’única  manera de protegir  els  espais  agraris  periurbans de 

l’especulació de la  terra.  Es desvia a parlar  perquè creu que fa uns anys Sant  Cugat  era un 

municipi amb moltíssim espai agrari, i ha acabat sent un dels menys. Li pregunto quines són les 

causes segons ell  que això hagi passat,  clarament apunta a la bombolla immobiliària “si  tu te 

n’ofereixen 100,  és  normal  que et  venguis  la  terra”.  L’administració  hauria  de protegir  zones, 

només promou les zones urbanitzables”. Després hi ha un tema d’individualitats, per una banda i 
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l’altre l’administració que no promou el sòl agrari, diu, ja que l’accés a la terra és prioritari i si la 

poca gent que voldria començar  a fer agricultura ecològica no té terres, o l’accés a aquestes estar 

ple de traves burocràtiques i jurídiques, és difícil. El faig centrar en  el tema dels horts i incorre en  

alguna contradicció,  perquè primer els  desprecia (“només tenen un ús terapèutic,  però també 

podrien fer classes de música i seria el mateix”) per acabar dient, que creu que poden tenir un bon 

ús, si s’utilitzen per professionalitzar gent que no té recursos, i així poder nodrir de possible mà 

d’obra especialitzada el sector agrari. Surten actors principals relacionats amb els horts socials; 

l’administració, i el meu tutor professional, com a actor principal de tirar endavant el projecte però 

com  a  persona  que  no  pot  fer  molt  més  per  traves  dins  de  l’Ajuntament.  Tot  i  que  intento 

preguntar-li reiteradament sobre els horts socials, es cenyeix constantment a la resposta de l’inici; 

no tenen res a veure amb el seu àmbit, i només li sembla positiu des d’una visió social. 

 Segona entrevista (entitats socials no agràries)
Dona, 31 anys, membre d’entitat de l’entorn dels horts socials de Sant Cugat. El seu entorn 

laboral estar en contacte amb el projecte i el seu entorn social també. Coneix el projecte, però no 

amb profunditat. Viu a Sant Cugat des de fa molts anys i es mou en un entorn polític actiu.

Intento fer-me un guió obert,  i  que ella parli,  doni la seva opinió. Però l’entrevistada li  costa i 

contesta  a  l’entrevista  amb respostes  concretes,  acaba sent  impossible  establir  una resposta 

lligada, i em limito a fer les preguntes, seguint el meu guió.

- Quina és la teva opinió sobre projectes similars, com pot ser el Turó de Can 

Matas?

- Quina és la teva opinió sobre el projecte dels Horts Socials? la seva funció, 

funcionament, etc.

- Quina  és  la  teva  visió  de  com  hauria  de  ser  un  territori  amb  agricultura 

ecològica? quin és el paper dels horts socials a una ciutat com Sant Cugat?

L’entrevista és gravada i prenc anotacions puntuals.

La seva opinió sobre el Turó de Can Matas (projecte de parcel·lació d’un terreny,  amb 

donació de parcel·les a jubilats a través d’un sorteig públic) és bona, tot i que hi troba bastantes 

pegues. Per ella és massa tutelat però, i aquí incorre en una contradicció, pensa que els hi falten 

més directius per vigilar que facin cultiu ecològic. Creu que és positiu perquè la gent s’acosta a 

saber com funciona un hort i això els hi serveix com a ús terapèutic. Més endavant, torna als horts 

de  Can  Matas  per  parlar-me  de  la  seva  experiència  des  de  l’entitat.  Em  diu  que  són  molt 

individualistes, i que això és culpa d’haver començat així el projecte “quan una cosa estar feta així, 

des de l’inici no funcionarà”. Hi ha molta burocràcia per part de l’Ajuntament, i no hi ha espais 

comuns, ni tasques comunes. Pensa que a molts dels jubilats els hi falta formació hortícola i saber 

treballar col·lectivament. Li apunto que el projecte dels Horts Socials, pensa en aquests punts i 

planteja quelcom així. Em diu que li sembla molt bé els horts socials, en té una opinió molt bona 

perquè segons ella creen cohesió social  i  una bona consciència del que es menja.  Però que 
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moltes vegades, però que li sembla que aquest és un projecte molt de postal, l’Ajuntament vol 

acontentar  una sèrie  de demandants d’horts  però no se’n vol  preocupar,  creu que ha de ser 

l’Ajuntament el que promocioni l’hort comunitari,  fent-l’ho accessible i no “tirar-l’ho a les afores 

perquè no queda bonic tenir-lo al mig de la ciutat”. Destaca que els terrenys escollits són massa 

lluny per poder-hi arribar la majoria d’usuaris.

Tercera entrevista (Administració)
Home d’uns 30 i pico anys, de l’entorn de l’hort social de Sant Cugat, treballa com a tècnic 

a l’Ajuntament. Viu a Sant Cugat des de fa anys i tan el seu entorn, com els seus estudis són 

pròxims a l’ecologisme. Al principi de l’entrevista es mostra una mica entretallat al mostrar les 

seves idees socials sobre què hauria de ser un hort, però cada vegada es mostra més entenedor i 

no haig de conduir gaire les preguntes.

El guió que elaboro abans de parlar amb ell és:

- Quina opinió tens sobre la idea dels horts urbans/socials? I més concretament 

quina creus que ha de ser la seva existència a una ciutat com Sant Cugat?

- Parla’m d’alguna altra experiència a Sant Cugat (Turó de Can Matas)

- Quin creus que ha de ser el paper de l’Administració en els Horts Socials?

L’entrevista és gravada i prenc anotacions.

Em  comença  parlant  de  perquè  ell  aposta  pels  horts  socials  en  general,  i  creu  que 

serveixen perquè la gent  torni a recuperar la visió de productivitat de la terra, una manera de 

veure els  horts com una experiència de coneixement  col·lectiu  i  d’aprenentatge d’organització 

comuna. Creu que el model de Sant Cugat no fomenta la diversitat com  abona i “l’hort és una 

manera de trobar-nos-hi tots”, es fomenta aquesta diversitat. La gent s’ha de sentir orgullosa del 

que fa,  ha de tenir  “orgull  de  la  terra”.  També els  horts  han de servir  per  generar  una sèrie  

d’intercanvis, l’ecologia fomenta els intercanvis sense beneficis monetaris.

Li pregunto sobre quin creu que ha de ser el paper de l’Ajuntament en els horts socials. És força 

crític i diu que l’ajuntament podria fer molt millor tot el que pot fer; permetre i fomentar-los, cedir o 

facilitar l’obtenció de terrenys però que també el paper de l’administració és perillós. A partir d’aquí 

li  comento que parlant amb altre gent del poble,  m’han dit  que creien que un dels problemes 

principals del Turó de Can Matas era l’excés de burocratització que té l’espai, i que per això no 

havia funcionat l’espai comú. Creu que tenen raó i que el que pot estar bé és un Plans buits com 

els de Barcelona, o el model instaurat a l’ajuntament de Terrassa que gestiona les entitats que 

volen entrar a que els hi concedeixin un terreny. Em diu que el problema principal és que hi ha 

gent que frena burocràticament molt processos que podrien tirar endavant, des de l’ajuntament 

mateix i que per ell “la clau és que la gent que hi és ho vulgui fer bé”.
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