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L’agricultura social canvia vides

activar-se i participar en un projecte col·lectiu, i d’aquesta manera
recuperin la seva autoestima i les seves habilitats socials posades al
servei d’un projecte propi.
Existeixen diferents històries que expliquen com han funcionat
aquestes experiències. A Cornellà, Humana ha engegat un hort social
per a famílies en situació precària amb l’ajuda de l’Ajuntament. L’entitat
hi aporta la formació tècnica per a les 36 famílies implicades, les eines
per treballar, i el tancat i el lloguer de les parcel·les. Els grups de treball
a l’hort s’han format a partir de les llistes de Serveis Socials i

La participació de persones en situació d’atur de llarga
durada en les tasques d’un hort comunitari ha suposat
un gir en la millora de la seva situació d’aïllament i en la
seva autoestima.

entrevistes als interessats per avaluar el seu interès en la tasca
agrícola comunitària. A Terrassa, Càritas va rebre una cessió de terres
per part d’un pagès en una zona de les afores de la ciutat per engegarhi un hort social. Inicialment, van pensar en implicar-hi voluntaris, però

Si us pregunteu què és l’agricultura social, no serà fàcil trobar-hi finalment va ser el Departament d’Inserció laboral de l’entitat que el va
resposta perquè n’hi ha moltes versions. Tota la diversitat de prendre per oferir-lo a persones aturades de llarga durada. Aquesta
manifestacions tenen un element en comú: l’agricultura social es entitat coneixia de primera mà el projecte pioner d’hort social de
concreta en horts col·lectius amb vocació terapèutica, d’inserció social i Tarpuna a Llinars del Vallès i, per això, els van encarregar la vessant
laboral, que generen un impacte positiu en el barri o poble on se situen.

tècnica i de formació de l’hort que iniciaven a Terrassa al maig del

Per què estem parlant d’horts socials? Quin ha estat el punt de partida 2014. Als inicis, el que van haver de treballar més amb els participants
que ha generat aquesta explosió d’horts socials d’un any ençà? El va ser el seu compromís, però després d’un temps el canvi d’actitud ha
context de crisi en la que un sector de la població activa es troba en estat molt positiu, i fins i tot, alguns d’ells han aconseguit trobar feina
situació d’atur de llarga durada ha fet que els Serveis Socials i altres remunerada. A Barcelona, els horts socials han aprofitat el Pla Buits i
entitats de caire humanitari es mobilitzessin per trobar-hi una sortida. I han desenvolupat projectes molt exitosos, com l’Illa dels 3 horts, ben
no era fàcil perquè la generació de llocs de treball no ha augmentat prou inserit al barri de La Font de la Guatlla, a Montjuïc, i Can Roger amb
per tal d’oferir una feina per a aquestes persones, però la clau de la un menjador social preparat per a oferir 100 àpats diaris, a l’Eixample
solució s’ha centrat sobretot en trencar la seva situació de desànim, Dreta. Premià de Dalt també s’ha implicat activament en la construcció
exclusió i aïllament, i oferir-los una alternativa d’ocupació viable.

d’horts orientats a la col·laboració i l’ajuda mútua, on el concepte de

El que s’ha pogut comprovar amb les diferents experiències és que competitivitat es canvia per la cooperació i la solidaritat. On s’hi cultiva
l’hort comunitari esdevé una eina per tal que tant aturats, com gent gran, la terra i les relacions a través de l’aplicació d’una metodologia
com altres col·lectius amb desavantatges per a la inserció social, puguin

per on començar?
Transformem

espais

en

desús

en

finques

més informació
agrícoles

professionals per donar oportunitats de formació, aprenentatge o
lloc de treball a persones en situacions socials vulnerables.
Acostem-nos a aquests espais per conèixer-los de primera mà.
Fem-nos voluntaris per ajudar i aprendre de la metodologia
participativa en el funcionament dels grups de treball implicats.
Fem-nos compradors o organitzem un grup de consum dels
productes agrícoles dels horts socials.

participativa per fer un seguiment dia a dia de l’evolució del projecte.

