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Mesura de govern: Cessió de parcel·les d'horts 
urbans a entitats de persones amb discapacitat 

Comissió d'Acció Social i Ciutadania 
19 de maig de 2009 
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1 . JUSTIFICACIÓ: 

Segona Tinencia d'Aicaldia 

Acció Social i Ciutadania 

-+ L' Institut Municipal de Pares i Jardins (IMPJ) desenvolupa el projecte d'Horts urbans de 

Barcelona amb l'objectiu d'afavorir la integració i col·laboració deis ciutadans i ciutadanes en 

activitats de millora ambiental. Aquesta iniciativa incorpora uns valors socials entre les 

persones que hi participen generant un teixit de noves relacions i realitzant activitats que 

milloren la seva qualitat de vida. 

-+L' Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) impulsa polítiques i actuacions 

perque les persones amb qualsevol tipus de discapacitat puguin desenvolupar els seus 

projectes vitals d'una manera autónoma, en igualtat de condicions i amb respecte a les 

diferencies. 
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Acció Social i Ciutadania 

-+ Col·laboració entre 1' IMD i 1' IMPJ per possibilitar que entitats sense afany de lucre de 

persones amb discapacitat puguin utilitzar espais de la xarxa d'Horts urbans de Barcelona. 
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2. ANTECEDENTS: 

• 2005: 2 entitats de PaD fan ús d'una parcel·la d'Hort urba: 

~ TRACE (Hort de Can Cadena a Sant Martí) 

~ Tres Turons (Hort de Can Solé a Horta). 

Segona Tinéncia d' Alcaldia 

Acció Social i Ciutadania 

Valoració positiva de !'experiencia i possibilitat de regular-la i estendre-la a altres entitats i 

districtes. 

• Maig de 2008, entitats de malalts lliuren a I'IMD el projecte "La horticultura com a mitja de 

rehabilitació en salut mental" tot sol·licitant els tramits per a la cessió de parceHes a dues 

entitats ubicades a Barcelona ciutat. 
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Segona Tinéncia d' Alcaldía 

Acció Social i Ciutadania 

3. BENEFICIS: 

Per a les persones 

usuaries: 

• La dinamització i estimulació social i comunitaria a través de les 

activitats d'hort compartint les activitats amb altres grups de persones 

deis mateixos barris que utilitzen l'hort. 

• Compleix una funció molt important de caracter lúdic i comunitari 1, 

una funció terapéutica i d'habilitació i inclusió social. 

• iarnbé esta orléntat a la capacltacl6 1 la formacló ocupacional 

prelaboral. 
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Per a les entitats: 

• El treball de processos 

resultats visibles, reals. 

responsabilitats comporta beneficis 

• Experiencia molt positiva: les persones participants se sen ten 

productives, ajuda a treballar funcions executives, a organitzar-se, 

s'obtenen beneficis a nivel! de mobilitat física i de les activitats de la 

vida diaria . 

• Permet desenvolupar la creativitat i assumir responsabilitats. 

• Serveix per obrir-se a la comunitat i sortir fora de l'espai concret del 

servei. 
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4. SITUACIÓ ACTUAL: 

Segona Tinéncia d' Alcaldía 
Acció Social i Ciutadania 

~ Acord de col·laboració entre IMD, IMPJ i amb cada entitat de persones amb discapacitat i 

amb l'objectiu d' impulsar una experiencia de cessió de parcel·les de la Xarxa d'Horts urbans 

de Barcelona a entitats de persones amb discapacitat, especialment les de persones amb 

trastorns mentals. 
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S. CRITERIS DE SELECCIÓ: 

Segona Tlnencia a'Aicaldla 
Acció Social i Ciutadania 

1. Actualitzar la cessió a les dues entitats que des de fa anys ja estan fent ús de dues 

parcel·les (Tres Turons i TRACE). 

2. Que l'entitat prioritariament tingui la seu o un servei en el districte on estan les 

parcel·les a cedir. 

3. Que l'entitat1 estigui treballant o tingui un projecte d'espai verd (activitat 

d'agricultura o jardinería). 

4. Entitats que han sol·licitat explícitament una parcel-la. 

S. Donar prioritat a entitats de persones amb malalties mentals ates que van ser les 

primeres en sol·licitar-ho, comen<;ant a cedir també algunes parcel-les a altres 

tipus d'entitats de persones amb discapacitats (intel·lectuals, fibromialgia ... ). 
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Acció Social i Ciutadania 

6. UBICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES: 

Districte 

Eixample 

Sants 

Les Corts 

Sarria 

Horta 

Ubicació Horts Nom entitat i tipus de discapacitat 

amb parcel·les reservades 

Sagrada Família Associació Septimania (malalts mentals) 
e/ Padilla 201 

Can Mestres 

Pl 

Fundació Hospital Sant Pere Claver (malalts mentals) 
Camí de Can Clos 9 P3 

Camí Torre Melina 

Sunyol i Garriga 14 

Coordinadora d'Entitats Pro Persones amb 
P3l Discapacitat de Les Corts (intel·lectual) 

Pedralbes 

e/ Castellet 2 
eleva des 

Federació Plataforma d'entitats de Persones amb 
Pl ¡ 4 safates Discapacitat de Les Corts (tot tipus de discapacitat) 

Collserola 

e/ Comte de Sert 26 P12 

Can Soler 

Cta. Sant Cugat 114 Pl 

Associació Centre d'Higiene Mental de Les Corts 
Centre Salut Mental de Sarria (malalts mentals) 

Fundació Els Tres Turons (malalts mentals) 
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Districte Ubicació Horts 
amb parcel·les reservades 

Nou Barris Casa de I'Aigua 
e/ Garbí 2-4 (57 1 a) P18 

Sant Andreu Trinitat P62 
Pg Sta Coloma 60 (57 ld) 

Sant Andreu Trinitat P63 
Pg Sta Coloma 60 (57 ld) 

Sant Martí Can Cadena 
e/ Menorca 25 P16 

Segona Tinimcia d'Aicaldia 
Acció Social i Ciutadania 

Nom entitat i tipus de discapacitat 

Associació Promotora de Serveis especials 

Atencions Terapeutiques ASPROSEAT 
Centre Ocupacional Can Carreras (intel·lectual) 

Associació per a la rehabi 1 ita ció del Malalts 
Psíquic AREP (malalts mentals) 

Fundació Cardenal Vid al i Barraquer (malalts 
mentals) 

Associació Catalana de Traumatismes Cranio-
encefalics TRACE (física i intel·lectual) 
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