
L’hort de la Clota

un projecte de Sant Gaudenci

Recuperació i dinamització de la memòria agrícola del barri



‘Si vols ser feliç una hora, emborratxa’t.
Si vols ser feliç un dia, mata un porc.

Si vols ser feliç una setmana, fes un viatge.
Si vols ser feliç un any, casa’t.

Si vols ser feliç tota la vida, tingues un hort’

Antic proverbi xinès



L’hort de La Clota
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Els horts d’Horta
“La terra era la font de riquesa de la vall 
d’Horta [···] La pagesia i la ramaderia te-
nien un pes primordial des de temps an-
tic. Atesa la llunyania de la ciutat i dels 

pobles del pla de Barcelona, el mercat 
principal de destinació dels productes 

agraris eren Sant Andreu i Gràcia. L’ofici 
de pagès era el més comú entre la població 
[···] La producció agrícola era bàsicament 
la vinya i les hortalisses. Garrofers, oli-
veres, figueres i altres fruiters eren els 

arbres més abundants.”

Carlota Giménez i Compte
L’abans de la Vall d’Horta

Recull Gràfic 1861–1978
Editorial Efadós



 

Marcel·lí Oliva
1929–2017

Amb aquesta trista premonició*, després de més 
de 60 anys treballant incansablement la seva hor-
ta de La Clota i amb prop de 9 décades sobre els 
genolls i les esquenes, aquest mateix any ens 

deixava en Marcel·lí Oliva, l’últim pagès d’Horta.

A les nostres mans queda la feina de mantenir viu 
el seu record i el del seu ofici, la memòria de tota 

una vida dedicada a la pagesia tradicional.

*‘Tot Barcelona’ 09/01/2014
http://totbarcelona.blogspot.com.es/2014/01/el-sr-marcelli-oliva-su-huerta-y-su.html



Compostatge
El compost és un ingredient clau en

l’agricultura ecològica. Tradicionalment es 
compostava en un munt de materials orgànics 

que es mantenia fins a la propera estació 
de sembra o plantació quan els materials 
orgànics ja s’havien degradat. Avui en dia 
comptem amb l’ajuda de compostadores i 
vermicompostadores que ens faciliten 
l’obtenció d’humus a la vegada que ens 

permeten reutilitzar de la manera més òptima 
la fracció orgànica que genera l’hort.



Recuperació de llavors
Ja són moltes les associacions dedicades a la 
recuperació d’espècies autòctones degut a les 

polítiques monopolístiques i uniformitzadores 
que practiquen grans multinacionals de la lla-
vor com Monsanto, responsables de la contami-
nació transgènica i la pèrdua d’agrodiversitat*. 

La nostra voluntat és continuar amb aquesta 
tasca, ja sigui recuperant llavors que encara es 
planten als pocs horts que queden a la contra-
da, tractant amb diferents bancs de llavors o 

creant-ne, fins i tot, un de propi.

* Informació extreta del lloc web de Can Masdeu
http://www.canmasdeu.net/pic/oficina-rurbana/banc-de-llavors/



Escoles

Famílies Barri



Comunicació

Web/Blog Xarxes Socials Off–line
Creiem necessari un lloc web que 
sigui la casa virtual de L’hort de 
La Clota. Un espai on es puguin 
consultar els calendaris d’acti-
vitats i tallers que es duguin a 

terme i on s’hi puguin fer les de-
gudes inscripcions. Un canal de 
comunicació obert a tothom que 

així ho vulgui.

L’eina més ràpida i actualitzable 
que ens permetrà donar resposta 
als dubtes dels usuaris, a la vega-
da que farà possible generar un 
vincle constant amb la gent del 
barri d’una manera amena i en-

tretinguda. A més, així serem ca-
paços de mesurar l’impacte de les 

comunicacions que emetem.

No totes les persones amb les 
que ens interessa estar en con-
tacte dominen l’univers d’in-
ternet i les xarxes socials. Es 

per això que creiem que amb una 
senzilla campanya d’informació a 
través de cartells i fulletons als 
comerços del barri podrem tren-

car aquesta barrera digital.



Sant Gaudenci



hortdelaclota@gmail.com
santgaudenci@gmail.com
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