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1.

Definició de l’agricultura urbana

S’entén per agricultura urbana la producció d’aliments i d’animals destinats al consum urbà dins d’una
ciutat. L’agricultura urbana pren formes i modalitats molt variades, horts i jardins comunitaris, granges
urbanes, horts i patis escolars, horts privats en terrats, balcons i terrasses. En aquest document tractem
les polítiques públiques municipals d’agricultura urbana.
L’agricultura urbana té els seus orígens en les ciutats industrials del segle XVIII, però no ha estat fins a
finals del segle XX i el primer decenni del segle XXI que els horts urbans i el cultiu d’aliments ha explotat,
arreu, com un fenomen certament global. Els precedents moderns són associacions com Green
Guerrilla, fundada en els anys 70 a Nova York per reivindicar solars vacants; el moviment Incredible
edible de Todmorden (Regne Unit) on es cultiven aliments en espais públics i la població s’ha organitzat
entorn al consum local, o més recentment, la granja urbana Brookling Grange de Nova York, un model
de negoci basat en el cultiu de verdures i hortalisses d’alt rendiment en una explotació agrícola sobre
coberta. Com a iniciativa municipal destaca la ciutat de Sant Francisco, que sota el títol Public Harvest
detalla les polítiques de futur en agricultura urbana.
2. Els beneficis de l’agricultura urbana
La pràctica de l’agricultura urbana és una activitat en alça com a conseqüència dels múltiples beneficis
que genera:





salut: activitat física, vida a l’aire lliure, possibilitat de control de la qualitat del producte
(agricultura ecològica)
sostenibilitat: consum local- Km0
social: cohesió, relació entre el usuaris
econòmic: estalvi en la compra diària de les famílies

3. L’agricultura urbana a Barcelona
3.1. Antecedents
A Barcelona i l`àrea metropolitana, els horts urbans han estat tradicionalment localitzats en la
perifèria o en espais sense ordenar de Collserola, Montjuïc o les lleres del Besós, fruit de l’ocupació
de persones individuals, sense cap regulació1. No va ser fins el 1997 que l’Ajuntament de Barcelona
va fer el primer hort urbà a Can Mestres (Sants-Montjuïc), distribuït amb parcel·les que eren cedides
a jubilats residents en el districte. Existia, tanmateix un precedent, l’Hort de l’Avi, a la part posterior
del Parc Güell, actiu des dels anys 80 i que sense tenir regulada oficialment l’activitat, aquesta era
tolerada per l’Ajuntament.

3.2. El marc municipal actual
El Pla del Verd i de la Biodiversitat té dues accions identificades amb aquesta temàtica:
4.8. Impulsar l’agricultura ecològica en espais urbans i periurbans
9.7. Dissenyar i implantar un programa d’horts i jardins compartits de gestió comunitària
Totes dues accions es troben recollides a més, en el full de ruta de projectes 2013-2015 de la Gerència
Adjunta de MASU.
La gestió i promoció de les activitats d’agricultura urbana dins de l’Ajuntament de Barcelona es troba
distribuïda en l’actualitat entre diverses gerències d’Hàbitat Urbà. També els districtes, especialment els
tècnics de barri, tenen un coneixement important dels horts sense regulació que es troben repartits per
tot el seu territori, sovint ocupant solars i espais residuals públics, i també privats.

3.3. L’agricultura urbana en sòl municipal a Barcelona
Els programes i projectes d’agricultura urbana, promoguts i gestionats en l’actualitat per Hàbitat Urbà
són:
Horts urbans municipals
13 horts urbans gestionats des del Departament d’Educació de la Direcció de Intervenció i Innovació
Ambiental de MASU, amb 5 persones assignades al departament.
Aquests horts urbans estan ubicats en espais verds públics. Els conservadors dels parcs, que pertanyen a
la direcció d’Espais Verds i Biodiversitat, donen suport al departament en el manteniment dels espais
comuns dels horts. Els projectes de nous horts es fan també des de la Direcció d’Espais Verds i
Biodiversitat, des del departament d’Avaluació, Control de Qualitat de la Gestió i Projectes d’Espais
Verds.
A Collserola, la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat està construint l’Hort de Can Pujades, promogut
pel Districte, que disposarà d’un model de gestió diferent dels horts urbans, ja que el 50% de l’espai
destinat a hort serà de gestió compartida pels veïns, i l’altra 50% seguirà el model d’hort urbans
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Existeix un precedent a la dècada dels anys 20 del segle XX, d’un projecte d’horts veïnals dissenyat per Nicolau
Maria Rubió i Tudurí al barri de la Satalia del Poble-Sec.

tradicional. El projecte està sent dirigit pel departament d’Educació ambiental, de la Direcció
d’Intervenció i Innovació ambiental del MASU.
Horts dels Pla Buits
Dels 19 solars que van sortir a concurs del Pla Buits, 14 varen rebre propostes concretes i 11 d’aquestes
van ser propostes d’horts i jardins compartits gestionats per entitats de la ciutat que van presentar un
projecte de gestió, en solars desocupats cedits per a un període de 2 anys. El projecte depèn
conjuntament de Coordinació Territorial i Participació d’HU.
Suport a les escoles de l’Agenda 21 Escolar
El Departament d’Educació de la Direcció d’ Intervenció i Innovació Ambiental de MASU disposa d’un
programa d’assessorament a les escoles per a fer horts. A Barcelona, hi ha més de 200 horts escolars.
Així mateix, la Direcció d’Intervenció i Innovació Ambiental ha posat en marxa, a finals del 2013, un
programa de patrocini amb la Caixa que consisteix en la instal·lació d’horts verticals als patis de les
escoles.
Agenda 21
Vinculat a l’Agenda 21 i al compromís ciutadà, existeix un mapa d’horts virtual per a què tots aquells que
tenen o gestionen un hort a Barcelona, el puguin incloure en una de les següents categories: comunitari,
escolar, municipal o particular.
Farmlab
Es tracta d’un projecte d’agricultura urbana conceptualitzat a partir de dos treballs, l’Estudi de Viabilitat
de la utilització d’espais municipals sense ús per a la introducció de l’urban farming a la ciutat de
Barcelona, cercant un model d’explotació que aporti beneficis socials econòmics i ecològics i l’Estudi de
recuperació i implantació de feixes agrícoles a Collserola. El projecte està coordinat conjuntament per la
Coordinació Territorial d’Urbanisme i Participació.
S’han seleccionat 8 emplaçaments en ubicacions properes a Collserola i al Riu Besós, i es preveu el
llançament del projecte i la implantació de les explotacions el 2014.
Horts en els terrats dels habitatges de protecció social
El Patronat de l’Habitatge ha posat en marxa horts en coberta en les promocions per a la gent gran del
camí antic de València i a Navas de Tolosa, en col·laboració amb l’Institut de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports.
Finalment, alguns equipaments municipals disposen d’horts gestionats per entitats vinculades a
l’activitat que desenvolupen, com els centres cívics, el Zoo o el Jardí Botànic i també fer constar que la
ciutat de Barcelona forma part d’un projecte europeu anomenat EUGO (European Urban Garden
Otesha) que consisteix en fer intercanvi de bones pràctiques d’horts urbans a 5 països europeus. L’hort
de Can Masdeu forma part d’aquesta xarxa.

Quadre resum agricultura urbana en sòl municipal a Barcelona
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3.4. Altres tipus d’agricultura urbana en sòl privat a Barcelona
Els beneficis de l’agricultura urbana han fet que a nivell privat existeixin moltes experiències les quals
són difícils d’estimar quantitativament. En el quadre adjunt es detallen les modalitats d’hort, que
conviuen a la ciutat de Barcelona, en espais privats.
Modalitat
Hort familiar
Hort
comunitari

Hort
educatiu

Descripció
Horts privats en balcons, terrasses, terrats o jardins per
autoconsum familiar
Hort gestionat per grups, entitats, veïns, sovint dividit en
parcel·les individuals o col·lectives sobre solars privats

Horts ubicats en equipaments escolars privats

Exemples
Per tota la ciutat
c/Maladeta
Lluïsos
Fort Pienc
Can Masdeu
Hort Antoni
...
Per tota la ciutat

3.5. Estrategia de futur
Tal com s’ha esmentat, es preveu que la demanda d’espais per a practicar-hi agricultura urbana
s’incrementi de manera important, atesa que en la seva pràctica conflueixen múltiples agents i recursos
i generen comptats beneficis i activitats.
Treballar en l’impuls de l’agricultura urbana més enllà del que s’ha fet fins ara significa abordar, entre
d’altres, els següents aspectes:







Avaluació dels efectes dels contaminants ambientals sobre els cultius i en conseqüència, sobre
la salut de les persones
Avançament en les pràctiques de cultiu ecològic
Cerca de nous espais en zones verdes públiques, solars en desús públics i privats, i espais de
cultiu en cobertes, terrasses i murs
Identificació de col·lectius beneficiaris de la pràctica de l’agricultura amb polítiques transversals
amb benestar social i districtes
Explotació de la col·laboració públic-privat
Compromís municipal en el foment de l’agricultura urbana a través d’una mesura de govern,
ban de l’alcalde, etc.

