Acollida d'immigrants i agricultura social
Badalona, 13 d'octubre de 2016
Participants a les exposicions:
-

Pau Collado de Càritas Manresa, projecte Activa't a l'hort
Pere i Roser
Cesc Mas de Conreu Sereny
Meri de Caritas Terrassa

Resum d'idees expressades durant les exposicions i el debat:
Sobre la sostenibilitat econòmica dels projectes
Tots els projectes tenen dificultats per assegurar la sostenibilitat econòmica. La creació
d'activitat comercial a partir dels projectes ha de tenir una orientació al mercat i, si es vol anar
més enllà de la venda a amics i col·laboradors del projecte cal produir amb qualitat i s'ha de
planificar la venda i la comercialització.
A Itàlia funcionen les "comunitats de suport a l'agricultura", es podria valorar aplicar aquest
model.
Sobre la inclusió i integració
Els horts són espais d'acollida i d'acompanyament molt valuosos on es creen relacions socials i
contacte amb l'entorn. Cal que ens adaptem a la seva cosmovisió, els immigrants veuen el món
diferent i ho hem de respectar tot i que sovint ens costi. Els processos de canvi són processos
llargs i cal tenir paciència.
Cal evitar que els projectes es converteixin en guetos d'immigrants i fomentar la participació
de voluntaris i col·lectius del país. Respecte al gènere es constata que sovint hi manca la
participació femenina.
Les diferències idiomàtiques, culturals i religioses són sovint molt grans i dificulten l'entesa
entre els usuaris.
Els projectes d'horts han de ser un element dins d'un programa més complert que pot incloure
formació en jardineria, en treballs forestals, seguiment social, etc.
Sobre la motivació dels usuaris
Sovint costa mantenir la motivació, el compromís i la responsabilitat amb l'assistència a l'hort,
l'horari i la realització de tasques.

Molts immigrants fugen d'una realitat agrícola i no volen treballar-hi. La motivació principal és
quan hi ha una possibilitat real de guanyar-se la vida i obtenir uns ingressos.
Sobre l'apoderament
S'ha de tenir en compte que el possible retorn al seu país també és una forma d'apoderament.
Venen a Europa per què no valoren el que tenen al seu país i ignoren que les condicions aquí
no són tan bones.
Els usuaris són adversos al risc i no tenen cultura empresarial. Sovint busquen més un salari
que no pas crear una empresa o auto ocupar-se.
L'accés a la terra i la situació irregular de molst immigrants són un obstacle per fomentar
projectes d'emprenedoria.
Conclusions
Els horts socials són un espai molt valuós d'acollida d'immigrants, són espais on es fomenta la
les relacions socials, la inclusió, l'autoestima i la formació en habilitats personals i
professionals. Poden ser una eina molt útil per als processos d'acollida i atenció globals de
persones en risc d'exclusió.
Els projectes d'horts socials necessitem millorar la sostenibilitat econòmica i el manteniment
de la motivació dels usuaris.
Per fomentar els processos d'apoderament cal respectar la cultura i els temps que necessiten
els usuaris per a realitzar canvis. Cal incloure formació en emprenedoria i la visió comercial
dels projectes.
Val la pena crear xarxa per compartir i fer créixer els projectes.

