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1. INTRODUCCIÓ
Els horts urbans són un fenomen emergent en moltes ciutats occidentals. Horts al balcó, horts
municipals, horts comunitaris, fins i tot horts indignats, que van acompanyat les ocupacions de
les places del 15M. Antics espais abandonats prenen vida al voltant de cultius agroecològics, es
converteixen en espais de trobada de veïns i veïnes que s’organitzen per a generar nous espais
públics.
Malgrat que els horts urbans comunitaris no són un fenomen nou, es troben poques recerques
que facin referència i abordin aquest tema, molt poc documentat acadèmicament. En aquest
treball s’ha tractat la temàtica des de diversos angles i s’han revisat teories i disciplines, per tal
de comprendre i aprofundir sobre el fenomen dels horts comunitaris
Els espais d’avaluació i autocrítica en els moviments socials malauradament són molt escassos,
i la recerca activista és una de les oportunitats per invertir temps i recursos a teoritzar des de
la pràctica. La investigadora està implicada en els horts comunitaris de Barcelona i des
d’aquest punt de partida, la recerca també està feta des de i pels horts. Els seus resultats
pretenen contribuir no només a nodrir humilment a l’acadèmia, sinó també a dotar de
continguts i reflexió el moviment dels horts urbans a la ciutat. La implicació de la investigadora
amb l’objecte d’estudi explicita el punt de partida d’aquesta i posa damunt la taula els riscos i
contradiccions de la investigació social. En la recerca no es pretén aconseguir la neutralitat,
sinó fer transparent aquesta implicació.
El treball aprofundeix en els aspectes socials dels horts, entesos com espais col∙lectius i
polítics. L’objectiu és identificar els factors de transformació social en els horts urbans
comunitaris segons un model analític creat a partir de les lectures realitzades. La hipòtesi amb
la que s’ha articulat la investigació es centra en el paper d’allò comú; si darrera dels horts hi ha
col∙lectivitats que denuncien els conflictes i que assagen noves solucions, hi haurà
transformació social.
El treball consta de diferents capítols. El primer és el referent al marc teòric. La majoria d’horts
urbans de les ciutats occidentals no tenen com a finalitat última la producció d’aliments
(Porro, 2010), sinó la producció social de nous tipus de territoris, relacions i accions
col∙lectives. La branca social dels horts urbans és molt àmplia i es pot abraçar des de moltes
perspectives, tot i que no són gaires els autors que desenvolupen aquesta temàtica aplicada
als horts. En la present investigació es proposen tres ulleres per estudiar els horts urbans
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comunitaris, tres visions que ara s’apunten i que al llarg dels següents apartats es
desenvoluparà. El primer apartat es centra en les ciutats, el context en el que es troben els
horts urbans. La projecció territorial d’una ciutat no està només submisa al que els aparells
governamentals i grups de poder econòmic i polític implementen, sinó que a més a més està
construïda per projectes territorials que sorgeixen de moviments socials i comunitats
organitzades. Ens trobem davant de la producció comunitària de l’espai urbà (León, 2009) o de
l’exercici del dret a la ciutat (Harvey, 2008). Es fa una menció també a les problemàtiques del
camp i a la situació de l’estat del sistema agroalimentari. Els horts urbans fan de pont entre el
camp i la ciutat i poden transportar els conflictes i la forma de viure del món rural a les ciutats.
En el segon apartat es miren els horts com espais comunitaris, on es valoritza allò comú. Una
comunitat pot satisfer algunes de les necessitats bàsiques del col∙lectiu i dels individus que en
formen part (Max‐Neef, 1994). En el treball es desenvoluparà aquesta dimensió col∙lectiva i
s’identificaran quines són les potencialitats i limitacions dels espais col∙lectius per a la
transformació social. Per últim, els horts urbans són escenaris de conflictes i d’acció col∙lectiva,
són espais polítics des d’on els actors col∙lectius i moviments socials reivindiquen lluites, creen
noves identitats i teixeixen noves aliances per a mantenir o generar cicles d’acció col∙lectiva
(Tarrow, 1998). Alhora, els horts urbans tenen la característica d’estar arrelats al territori i
molt vinculats a la comunitat, pràctiques que fan emergir una nova forma de moviment
(Zibechi, 2011).
El segon capítol és el que fa referència a la metodologia de la recerca, detallant els objectius i
les hipòtesis de treball, per tal de construir el model analític a partir de les lectures realitzades
en el marc teòric, que serà el full de ruta durant el treball de camp. Es seleccionen les dues
experiències d’horts urbans comunitaris, que pel coneixement de la investigadora i les seves
característiques compleixen els criteris de selecció per esdevenir els casos d’estudi de la
recerca; els horts urbans comunitaris de Can Masdeu, a Canyelles des de fa deu anys i l’hort
del Xino, al barri del Raval, amb tres anys d’experiència. Durant el treball de camp es realitzen
entrevistes, observacions participants i un taller participatiu.
Tot el material i la informació recollida és presentada al capítol tres de resultats. Per una
banda, es presenta la informació segons el model d’anàlisi i en un següent apartat s’analitzen
segons les hipòtesis plantejades en un inici.
Per últim, les conclusions plantegen nous reptes acadèmics i hortícoles i apunten nous
interrogants per a futures investigacions i un seguit de recomanacions pels horts comunitaris.
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CAPÍTOL I. MARC TEÒRIC

2. CULTIVANT LA CIUTAT
Els horts urbans són un pont entre allò rural i allò urbà. Inevitablement estan emmarcats en un
context urbà i les dinàmiques que tenen lloc en les ciutats actuals conformen els horts.

2.1. Aproximacions teòriques a la definició d’ Agricultura Urbana i
Periurbana
L’hort urbà, com és sabut, és un dels elements principals de l’agricultura urbana d’una ciutat.
El concepte ha estat desenvolupat per urbanistes, geògrafs, sociòlegs, etc. però tot i així no
s’ha arribat a un acord en la seva definició i existeix un debat acadèmic per establir quines són
les variables per incloure una agricultura com urbana. Alhora, s’hi afegeix la distinció entre
agricultura urbana i periurbana, que malgrat ser sensiblement diferents sovint en les
publicacions no es diferencien (Zaar, 2011).
Mougeot (2001) identifica clarament la principal diferencia entre les dues, que és la integració
de l’agricultura urbana al sistema econòmic i ecològic urbà. A partir de l’establiment de certes
dimensions (activitats econòmiques, ubicació, àrees, escala, productes i destí) i de la relació
que té l’agricultura urbana amb d’altres elements (agricultura rural, desenvolupament urbà
sostenible, maneig de sòls urbans,...) l’autor acaba fent la següent definició:
“L’agricultura urbana està ubicada dins (intraurbana) o a la perifèria (peri‐urbana) d’un
poble, d’una ciutat o una metròpoli, i cultiva o cria, processa i distribueix una diversitat
de productes alimentaris i no alimentaris, (re)utilitzant en gran mesura recursos
humans i materials, productes i serveis que es troben dins o al voltant de la citada
zona, i a la vegada prové de recursos humans i materials, productes i serveis en gran
part a aquesta mateixa zona.” (Mougeot,2001)
Altres autors es centren en les potencialitats de les ciutats per a la producció d’aliments i en
l’agricultura urbana com una resposta a la crisi alimentària (Drescher, Jacobi, Amend, 2001).
Algunes experiències d’horts urbans afirmen que pretenen reduir la dependència dels
combustibles fòssils (l’agricultura és responsable del 30% de l’emissió dels gasos d’efecte
hivernacle) i alhora involucrar i concientitzar a la població sobre procés de producció i
distribució d’aliments (Peduto, Satdinova, 2009).

6

D’altres autors posen l’atenció en la sustentabilitat i els beneficis ambientals de l’agricultura
urbana a les ciutats (Morán, 2009), així com la multifuncionalitat del sòl que aporta aquest
tipus d’agricultura; espai d’oci, d’educació ambiental, d’aprenentatge de pràctiques
agroecològiques, espais culturals, d’intercanvi i trobada, espai de salut,... (Pouw, Wilbers,
2009).
En resum, malgrat les diferències en els accents dels anàlisis, els autors coincideixen en que
l’agricultura urbana forma part del sistema de les ciutats. A l’hora d’analitzar aquestes
pràctiques urbanes, caldrà tenir present les dinàmiques que es donen a les ciutats i
concebre'ls com un element més de la trama urbana.

2.2. Pràctiques imprevistes a la ciutat.
Més de la meitat de la població mundial viu en ciutats, és a dir uns 3.500 milions de persones
que viuen en concentracions urbanes. Segons les projeccions, aquesta xifra augmentarà fins a
representar un 69% de la població mundial (Halweil, Nierenberg, 2008).
Però ni totes les ciutats són iguals, ni cada ciutat és homogènia en el seu si. Molts autors quan
parlen de la ciutat coincideixen que la ciutat té dues cares; la cara formal, de les normes i les
regles i la cara marginal, d’una ciutat imprevista, de lluites i de conflictes (Delgado, 2007).
Cottino (2003)s’apropa als horts urbans com un fenomen imprevist d’aquesta ciutat informal.
Juntament amb d’altres pràctiques descriu els horts urbans com accions o comportaments que
proposen noves formes de relacionar‐se amb el territori i amb l’espai urbà, al marge dels usos
tradicionals de l’espai i sense respectar algunes regles establertes. D’aquesta manera, els
protagonistes d’aquestes pràctiques qüestionen el sentit comú urbà assumit per la resta de la
ciutadania, un sentit comú que representa un tipus de vida social urbana com a única forma
legítima de viure la ciutat. No és un enfrontament directe, sinó un mirall que mostra altres
maneres de construir la territorialitat o la relació social amb el territori. Alhora poden generar
interrogants sobre les necessitats de noves formes de convivència i organització social.
(Cottino, 2003)
L’autor continua assenyalant que sovint aquestes formes desordenades d’utilitzar l’espai urbà
són perseguides i tractades com a problemes d’ordre públic. I això forma part de la seva
naturalesa i de la seva resposta (Cottino, 2003). Les ordenances municipals que gestionen
l’espai de forma punitiva, com les ordenances del civisme, són un exemple dels instruments
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legals i del tipus de polítiques que l’administració posa en marxa per eliminar, excloure o
ordenar aquestes pràctiques.
Malgrat l’intent de posar ordre, les pràctiques imprevistes segueixen apareixent i resistint, ja
que la seva existència és necessària i útil per un sector de la població. L’autor italià descriu els
factors que fan que aquestes pràctiques i comportaments emergeixin. Són, per una banda, la
condició de privació de certs satisfactors de necessitats i una original capacitat imaginativa per
inventar solucions alternatives, per l’altra. Les accions empreses es poden entendre com
petites respostes improvisades a escala local, en resposta a problemes i qüestions que en
realitat solen afectar a gran part de la col∙lectivitat. Desenvolupen una funció social de
denúncia davant l’escassa atenció prestada pels poders públics a aquests problemes i impulsen
solucions en el pla organitzatiu (Cottino, 2003).
Aquesta aproximació de Cottino serveix per entendre els horts en el marc de la ciutat. Els horts
urbans comunitaris són pràctiques imprevistes que estan al marge de la ciutat formal i que
transformen l’espai i les relacions que s’hi donen en ell. Satisfan necessitats que les
institucions no cobreixen, com és participar en un hort urbà en un espai del barri obert i
creatiu, on les normes i la forma de funcionar les estableixen els participants, és a dir, són
assajos d’apropiació d’espais privats en espais comunitaris i de la gestió col∙lectiva d’aquests
espais. També aporten formes d’organització per la producció pròpia dels aliments, que
malgrat que actualment no té una dimensió real en l’alimentació dels seus participants, són
assajos que en un futur no molt llunyà poden ser imprescindibles per l’autoabastiment de la
població. No serà molt llunyà perquè en depèn quins barris de Barcelona aquest futur ja és una
realitat, sobretot de les persones que viuen al marge, com assenyala Cottino. La precarietat i
l’abandó de les institucions fa que aquest sector s’hagi d’organitzar per millorar les seves
condicions de vida. En aquest cas, la denúncia d’aquesta precarietat i de certes situacions que
podrien ser polititzades no és un aspecte que formi part del quotidià dels horts comunitaris,
més centrats en el manteniment de l’hort i en la realització de les activitats. Però hi ha molts
conflictes a visualitzar, sobretot els relacionats amb el sobreviure en una gran ciutat com pot
ser Barcelona.

2.3. Mercantilització de la ciutat
Henri Lefebvre afirmava a la dècada dels setanta que l’acumulació del capital té una estreta
relació amb el territori, ja que sobreviu ocupant i produint espai (Lefebvre, 2009[1974]). Dit
d’una altra manera, les ciutats estan en venda, com també ho confirma el desenvolupament
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de l’anomenat marketing urbà. El que conforma una ciutat està supeditat al valor de canvi que
es doni en aquest pols entre les ciutats més ben valorades del rànquing mundial. Per això, en
aquest marc, l’important és crear un entorn favorable a l’empresa i una qualitat de vida
agradable pels seus assalariats més qualificats (Garnier, 2006). Les ciutats competeixen entre
elles per apropiar‐se de les rentes monopolistes, és a dir, aquelles que permeten obtenir una
gran quantitat d’ingressos com a resultat de la possessió dels actors socials d’un recurs dotat
de certa exclusivitat i durant un temps limitat. (Harvey, 2008[2005]).
La mercantilització de les ciutats fa que la frontera entre el que és públic i privat en l’àmbit
urbà sigui cada vegada més borrosa. El concepte de governança és una exemplificació d’aquest
fet. La governança s’entén com una nova manera de fer política, on s’introdueix el concepte de
la xarxa com a estructura d’elaboració de polítiques públiques i la participació d’actors diversos
en el marc d’aquestes xarxes plurals (Blanco, 2004). Un dels actors d’aquestes xarxes són les
empreses privades, que són convidades a co‐gestionar el fenomen urbà. Ens trobem davant de
“la concertació d’actors públics i privats per ser els impulsors de les dinàmiques de mercat a
les ciutats” (González, 2007:7)

Sota aquesta lògica, les administracions locals també han jugat el seu paper: els ajuntaments
han passat a tenir un rol actiu com a promotors econòmics a través dels incentius fiscals per tal
d’atraure capitals mitjançant diversos projectes que van des de les infraestructures fins al
sectors immobiliaris. Una de les estratègies més destacades per aquesta acumulació de capital
és la que s’ha denominat com a gentrificació. Aquest concepte vol destacar els processos
d’inversió geogràfica, econòmica i cultural dels antics centres urbans antigament en
decadència. Els centres urbans abandonats a la classe obrera, als pobres i als desocupats
durant dècades, ara són terrenys que han esdevingut sobtadament valuosos. Amb els noms de
revitalització, regeneració o reciclatge de barris, “zones senceres dels barris obrers dels
interiors de les ciutats han estat transformats en refugis de les classes mitjanes i altes,
reservades a les botigues, al consum i als habitatges de luxe”(Smith, N.1996:63).

No es pot afirmar que tot procés de regeneració de barris suposi elitització o gentrificació,
doncs deixar que els barris es degradin és la millor forma perquè el mercat hi acabi intervenint
i n’expulsi els seus habitants. Però tampoc es pot obviar que junt a aquests models de
desenvolupament urbà van unides algunes qüestions locals sobre quina és la memòria
col∙lectiva que es vol conservar, quina estètica i qui se’n beneficia. Massa sovint s’han emprat
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aquestes estratègies per situar en una posició privilegiada a determinades ciutats en el primer
pla del mercat global, però sense tenir present la veu dels seus habitants i de si realment
tothom en sortia beneficiat. Harvey, fent referència a Barcelona, ho expressa amb claredat: “La
qüestió és determinar quins segments de la població es beneficiaran d’aquest capital simbòlic
col∙lectiu al qual hi ha contribuït el conjunt de la ciutadania, a la seva manera”. (Harvey,
2008[2005]: 50)

Una altra estratègia d’acumulació de capital, és el creixement de la ciutat a cop de gran
esdeveniment. Només el 1992, amb l’arribada dels Jocs Olímpics, a Barcelona es van construir
les rondes, la Torre de Telecomunicacions de Collserola, la remodelació de Montjuic, la Vila
Olímpica, etc. Tot un seguit d’actuacions que si ve inicialment podien semblar beneficioses per
la ciutadania, al llarg del temps s’ha pogut valorar que les empremtes d’aquests projectes
també han estat unes altres, com l’augment de les desigualtats, serveis mercantilitzats,
increment del control policial, etc. (UTE, 2004). Dotze anys més tard el Fòrum de les Cultures
tornava a colpejar la ciutat, i amb una estratègia similar, reforçava el Model Barcelona amb la
promoció immobiliària, turística i comercial de la ciutat. (Delgado, 2007)

Totes aquestes actuacions generen, segons Borja (2003), un sentiment de despossessió en la
ciutadania. Tot i que el fet que la ciutat sigui reconeguda mundialment pot generar autoestima
als seus ciutadans, els problemes quotidians no es resolen amb els nous grans projectes
urbans: l’èxit en l’àmbit global no es reprodueix en l’àmbit local (Borja, 2003). Però aquesta
despossessió no és passiva, sinó tot el contrari, genera una acció molt sovint lligada a la
reconquesta de l’entorn per part de minories actives.

Seguint les aportacions de la paradoxa ambiental, és a la ciutat on trobem l’expressió de gran
part dels problemes de la nostra societat, però també gran part de les solucions. Des d’una
perspectiva ecològica, a la ciutat hi ha una gran concentració de problemes ambientals, però
alhora trobem el sector de població més sensibilitzada (Alió, 2011). Caldrà observar en la
pròpia ciutat quines solucions s’assagen i quines resistències es generen per part d’aquestes
minories o població més sensibilitzada.

Els conflictes que poden expressar els horts, doncs, estan molt relacionats amb les dinàmiques
de les ciutats. La gentrificació, l’especulació, la privatització d’espais públics, el paper de les
administracions locals, la despossessió de la ciutadania, etc. són elements de conflicte que els
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horts poden posar damunt de la taula. La consciència de la transcendència política dels horts
comunitaris no està en tots els seus participants i, com s’ha vist, aquest és un aspecte clau per
avaluar si els horts són motors de transformació social. Sense aquesta consciència política els
horts perden capacitat transformadora.

Si, tal com s’ha afirmat al inici, el capital s’expressa en el territori, les resistències i pràctiques
contestatàries tindran lloc en el mateix territori, i en espais que esdevindran llocs amb
significat, on es posseeixen, reconstrueixen i reutilitzen la memòria, la identitat i la cohesió
social (Borja, 2003).

2.4. L’ espai públic, el territori de les ciutats
Massey (2006) afirma que la manera d’entendre l’espai és rellevant, ja que té implicacions en
l’àmbit de les ciències socials, però també en com construïm els posicionaments polítics i com
ens comprometem amb ells. L’autora conceptualitza l’espai, des de la geografia crítica, sota
tres premisses. La primera, és que l’espai està constituït per la interacció de trajectòries, de
relacions socials d’àmbit local i global que s’entrecreuen. Això ens porta a afirmar que hi ha la
coexistència de més d’una trajectòria, que l’espai es dóna la multiplicitat, és a dir, l’existència
de més d’una veu. I per últim, que l’espai està en constant procés, mai estàtic i sempre obert al
futur. (Massey, 2006)
En la majoria dels textos que parlen sobre espai públic i la seva producció social es parteix
d’una assumpció que aquí compartim, la idea de que “la vida pública en l’espai públic és
desitjable per les persones i bona per les societats” (Carr et al., 1992:22). Una vida saludable
en comunitat hauria de mantenir un equilibri dinàmic entre vida pública i privada, entre les
activitats i experiències públiques i privades.
L’existència d’alguna classe de vida pública és un requisit indispensable pel desenvolupament
dels espais públics. Els espais públics són un mirall dels valors públics i privats que regnen en
un moments determinat, és a dir, sovint simbolitzen la comunitat i la societat extensa o cultura
en la qual aquests existeixen. “Les ciutats i els seus llocs públics expressen molt bé la imatge
que les societats tenen d’elles mateixes. La ciutat és una particular posada en escena de les
societats” (Innerarity, 2006:92). La barreja de vida pública i privada i l’èmfasi donat a cada un
dels valors que expressen, ajuda a comprendre les diferències segons el lloc, la cultura i el
temps.

11

Cottino (2003) també entén l’espai públic com a mirall de la societat i com un laboratori dels
canvis que s’hauran de produir per adaptar‐se a les noves situacions que la societat urbana
contemporània acull. Una societat amb diferències culturals, generacionals, d’identitat,
ètniques, socials, econòmiques i polítiques, però també de moments i trajectòries vitals, fites,
maneres d’estar junts, que produeixen usos diferents de l’espai urbà. Per això, les demandes
de gaudi de l’espai urbà i els conflictes entorn als seus usos múltiples són bons índexs dels
canvis socials en curs i prefiguren els nous significats que les nostres ciutats actuals comencen
a acollir i que en un futur molt pròxim es veuran obligades a fer‐se seus (Cottino, 2003).
En aquests contextos és on es manifesten els “contrapúblics”, els col∙lectius que no tenen veu
en els espais del sentit comú, que expressen en arenes discursives paral∙leles, on els membres
dels grups subordinats inventen i generen interpretacions de les seves identitats, diferents a
les que fan circular des dels discursos dominants (Fraser, 1990). Zibechi, en el cas
llatinoamericà, també atribueix als sectors populars la categoria de subjectes, amb capacitat
de crear els seus propis espais producte de la lluita social i convertir‐los en territoris (Zibechi,
2011)
Carr et al. (1992) han distingit dos processos a través dels quals es creen els espais públics.
D’una banda, un procés de creació com el resultat d’una estratègia prèvia per part de les
administracions, urbanistes o planificadors per convertir determinat lloc en espai públic i de
l’altra, com a resultat de l’apropiació d’un espai, de l’ús reiteratiu en un sentit o de la
concentració de la gent per alguna causa (Carr et al., 1992). Aquesta distinció es correspon
amb aquella que també feia Lefebvre (2009 [1974]), entre representacions de l’espai que eren
planificades, controlades, ordenades i l’espai de les representacions, figuratiu, apropiat, viscut
i usat. Per l’autor, l’espai no esdevé públic fins que és pres pels seus i les seves usuàries. Més
enllà de si l’espai públic és generat pels planificadors o pels usuaris, “cada societat ‐i per tant,
cada mode de producció amb les seves subvariants‐ produeix un espai, el seu propi espai”
(Lefebvre, 2009 [1974]). La seva apropiació implica una resignificació i la generació de nous
usos per part de les persones involucrades en l’espai, que gràcies al vincle creat i al sentiment
de pertinença, es sentiran responsables i en tindran cura. (Lefevbre, 2009 [1974]). En aquest
espai, també s’hi produiran noves relacions socials, fruit de la organització d’un sector de la
població que ja té unes relacions socials diferents i sovint contrahegemòniques. Necessiten la
producció d’aquest espai per poder plasmar aquestes noves relacions socials (Zibechi, 2011).
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Aquesta idea del sorgiment dels espais públics ens remet a la dimensió política dels espais
públics. La dimensió política és una de les funcions que explica Carr, la de ser un espai on les
persones es poden unir per esdevenir grups d’acció i simbolitzar llur poder, l’espai públic
proveeix el “substrat per les demandes de drets individuals i col∙lectius” (Carr et al., 1992:23).
“L’espai públic és espai polític, de formació i expressió de voluntats col∙lectives, l’espai de la
representació i del conflicte. Mentre hi hagi espai públic, hi ha esperança de revolució, o de
progrés”. (Borja, 2003:29).
Si ens aturem una mica més en aquesta concepció de l’espai públic com espai de conflicte,
podem veure com en el mateix espai es diputen diversos interessos. En aquest marc, Staeheli i
Mitchell (2008) estudien l’espai públic des de dues dimensions; des de la propietat entesa com
la legitimitat de decidir qui pot accedir a l’espai públic i alhora des de les persones que utilitzen
i ocupen la propietat. El seu objectiu és entendre les formes en que la política, el poder i
l’accés als espais públics generen noves comunitats polítiques. Els autors entenen l’espai públic
com un espai dinàmic de conflicte i lluita per l’accés a aquest espai entre els diversos públics i
contrapúblics (Staeheli i Mitchell, 2008).
Un dels casos d’estudi és la lluita pels horts i jardins comunitaris de la ciutat de Nova York, que
posa en conflicte dos tipus de drets; el dret a la propietat i el dret a l’espai. Els veïns i veïnes
van transformar als setanta uns solars abandonats en horts i jardins, que de seguida van servir
com a lloc de trobada de la comunitat, d’empoderament i d’agitació política. Aquest va ser
precisament el fet que va portar a l’ajuntament a reclamar la propietat de l’espai per poder
procedir a un desallotjament. Mentre l’ajuntament reclamava el seu dret a la propietat, els
jardiners reivindicaven el seu dret a l’espai per haver‐lo creat. El conflicte es va pacificar,
després d’alguns desallotjaments i de molta mobilització, creant una figura intermitja que
dotés de recursos als horts comunitaris (eines, formació), però alhora dictés les normes
generals de cada hort. Tot i així, el conflicte no ha acabat. Com afirma Bernat (2012) en una
ressenya de llibre de Staeheli i Mitchell, quan les relacions a l’espai semblen solucionades,
seria millor dir que estan pacificades o conquerides durant un període de temps. En qualsevol
moment es poden tornar a posar en qüestió la propietat i l’accessibilitat a aquests espais
pretesament públics (Bernat, 2012).
Per últim, l’espai públic també és un lloc esperançador, un desafiament i una oportunitat per
la justícia urbana. L’espai públic, com continua Borja, és un repte urbanístic, polític i
sociocultural. A nivell urbanístic l’espai públic és l’element ordenador, pot organitzar un
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territori capaç de suportar diversos usos i funcions. El repte polític s’expressa en la capacitat
de l’espai públic per facilitar l’accés a tothom a la participació i mobilització política. L’espai
públic ha de garantir l’expressió de col∙lectius socials, la organització i l’acció de sectors que es
mobilitzen i la transformació de les relacions i usos que es donen en els mateixos espais (Borja,
2003).
Els horts comunitaris tenen característiques dels espais públics que són útils per avaluar la seva
capacitat transformadora. Els horts, com els espais públics, són un mirall de la comunitat que
els habita i en ells s’hi troben els nous significats i noves formes d’afrontar els problemes de les
ciutats; donar un ús col∙lectiu a un espai abandonat, ja sigui públic o privat, l’autogestió
d’aquests espais d’una forma horitzontal on els que el gaudeixen són els que decideixen,
l’apropiació dels espais per part de col∙lectius al marge, la creació d’espais verds a la ciutat,
etc.
El gestor institucional dels espais públics és el govern local, tot i que com hem vist, hi ha altres
dinàmiques locals i globals que afecten a com són viscuts i construïts aquests espais. Tot seguit
ens fixarem breument en quina peça juga la participació i les institucions locals en vehicular les
demandes o necessitats que es poden expressar en els espais públics.

2.5. La gestió local dels problemes globals.
La crisi de la democràcia representativa i la revalorització de les instàncies locals de govern són
dos conceptes relacionats. Garnier (2006) entén la democràcia local com una estratègia per a
mitigar les dues conseqüències de la globalització; per una banda, el debilitament de la cohesió
social, i per l’altra l’atonia de l’esperit democràtic. La globalització genera desintegració social
perquè per pròpia definició deixa al marge certs sectors de la població, sectors econòmics o
fins i tot territoris. Així doncs ens trobem amb una dominació del que és econòmic per sobre
del que és polític, que alhora genera desconfiança al sistema democràtic, degut a la
constatació que la política acaba sent administradora del que el mercat dicta (Garnier, 2006).
Per una banda, l’estat té una menor capacitat per governar aspectes com el medi ambient, la
salut pública o els recursos, i per l’altra la societat no és capaç de governar a l’estat (Vidal,
2008).
Brugué i Gomà (1998) aprofundeixen en la primera conseqüència que apunta Garnier del
debilitament de la cohesió social, per explicar les polítiques socials dels governs locals: alguns
canvis contextuals, com la fragmentació social, la reestructuració del referents d’identitat i el
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canvi de paradigma productiu, impacten sobre l’esfera local fent que el seu rol esdevingui el de
protagonista de la implantació de les polítiques de serveis personals a finals dels anys 90. Del
menú bàsic i universal per tothom es passa al benestar a la carta, personalitzat per a cada
persona i la seva situació (Brugué, Gomà, 1998).
Tot i així, Garnier (2006) detecta en la descentralització de les polítiques de benestar de l’estat
central a la dimensió regional o local, una intenció de reintegrar els exclosos a una col∙lectivitat
local i crear la il∙lusió del concert i participació ciutadana. Així, es confia en les instàncies locals
de l’estat la missió de gestionar les conseqüències socials de la globalització econòmica
(Garnier, 2006). Més endavant es reprendrà aquesta qüestió, quan es tractin les
conseqüències en la comunitat d’aquest rol que té l’àmbit local de solucionar els problemes
socials.

2.6. Dret a la ciutat: el poder de qui l’habita
Lefebvre a la dècada dels setanta anunciava que davant de l’augment de les ciutats, era
necessària una ideologia política que permetés canviar l’estructura de la ciutat i reorganitzar el
territori per tal d’apropiar‐se de l’espai urbà, és a dir, desenvolupar el dret a la ciutat. Per
Lefebvre (2009 [1974]) el dret a la ciutat no només és el control del desenvolupament urbà,
sinó de la capacitat de dirigir tot el procés urbà, des de la urbanització del camp per a
l’agrobusiness (producció agrícola, processos d’emmagatzematge, diferents etapes del
transport i distribució,..) o el turisme rural i la segona residència, fins a la producció de la
pròpia ciutat.
El dret a la ciutat el defineix Harvey com: “El dret a la ciutat és molt més que la llibertat
individual a accedir als recursos urbans: es tracta del dret a canviar‐nos a nosaltres mateixos
canviant la ciutat. És, a més a més, un dret comú abans que individual, ja que aquesta
transformació depèn inevitablement de l’exercici d’un poder col∙lectiu per remodelar els
processos d’urbanització. La llibertat de fer i refer les nostres ciutats i a nosaltres mateixos és
un dels drets humans més preciosos, però també un dels més descuidats.” (Harvey, 2008:23)
Els horts urbans comunitaris són espais potencials on exercir aquest dret a la ciutat, quan
esdevenen un espai polític d’apropiació que genera noves formes de fer ciutat. Alhora, com
espai públic polític tenen el potencial de ser el substrat de mobilitzacions i lluites, escenari de
les reivindicacions i de representacions de conflicte. En el cas dels horts urbans okupats,
aquests aprofiten espais que ha abandonat la ciutat‐mercat, que com anomena Egia (2011),
15

són espais de guaret, que estan a l’espera de tornar a ser valorats pel mercat per poder entrar
en la dinàmica d’aquesta urbanitat. Faus (2008) també il∙lustra aquesta idea quan parla de la
Ciutat Jubilada i dels horts construïts al costat de les vies del tren cultivats per jubilats, afegint
altres “residus” que escup la ciutat, com els materials o les persones jubilades:
“Es tracta d’una verdadera involució que ha transformat els defectes d’aquest lloc en
les seves millors virtuts, doncs el que dóna lloc als horts és la unió de tres elements
residuals. Ens expliquem. Per una banda, tenim els residus que genera el sistema de
planificació del territori, en forma de franges buides paral∙leles a les infraestructures.
Per una altra banda estan els residus materials, les escombraries que el sistema de
producció aboca en aquests llocs. I finalment, en tercer lloc, tenim als ciutadans
jubilats, persones suposadament improduïbles, expulsades del sistema laboral. La
paradoxa esdevé quan el destí posa aquests tres elements residuals prop d’una terra
fèrtil. Llavors, quasi amb tota seguretat, l’hort està servit; els Buits seran els terreny,
les Escombraries el material constructiu i els Jubilats els treballadors.” (Faus, 2008;4)
Així, i seguint a Zibechi (2011); l’espai públic és un espai de dominació i de resistències, i els
horts urbans comunitaris són microespais de la vida quotidiana on es poden assajar noves
formes de relacions socials i noves formes de resistència per la transformació social. Per la
present investigació, aquesta perspectiva aporta l’escenari on ubicar els horts urbans, i permet
comprendre les pràctiques que en ells s’hi desenvolupen com assajos de sobirania de sectors
de la població que necessiten de nous espais i territoris per a generar noves relacions socials.
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3. CULTIVANT EL CAMP
En l’apartat anterior s’ha repassat les diverses cares de la ciutat, que estan relacionades amb
com els horts poden transformar aquesta societat. Alhora els horts són una porta d’entrada al
camp i per comprendre la seva capacitat de transformació, s’ha de conèixer el context rural i
les seves problemàtiques. En aquest capítol es fa una breu contextualització de les dinàmiques
del camp i de quines han estat les lluites i alternatives que s’han construït per fer‐hi front.

3.1. Estat actual del sistema agroalimentari
Actualment ens trobem davant la privatització dels recursos naturals, com l’aigua, l’aire o fins i
tot la informació genètica dels éssers vius. La naturalesa i les fonts de vida passen a ser recurs,
una mercaderia amb valor de canvi. En aquesta transformació no només hi estan implicats
mecanismes ecològics, sinó també socials.
Des dels inicis de la Revolució Industrial, primer amb la crisi de l’agricultura tradicional, lligada
a l’anomenada “Revolució Verda”, i després amb la reconversió del sector en la crisi del petroli
i l’entrada a la comunitat europea, s’ha reduït notablement la importància de l’agricultura en
l’economia espanyola (López, 2007). Això s’ha traduït a nivell quantitatiu en una desaparició i
concentració d’explotacions (monocultiu) i en unes transformacions socials i econòmiques del
sector agrari, resumides en els següents elements: disminució de la renta agrària per càpita,
endeutament de les explotacions, dependència de les subvencions i de la venta de patrimoni
rural, extensió de les produccions, desplaçament del valor afegit cap a l’agroindústria, canvis
socials en la forma i estructura interna de les explotacions, increment de l’agricultura a temps
parcial i especialització i concentració de produccions rentables (López, 2007).
Tots aquests canvis fan que l’activitat agrària vagi perdent pes i que l’espai rural es transformi
també, perdent qualitats rurals i endinsant‐se en una dinàmica anomenada desagrarització
(Sevilla Guzmán, 2006) o de nova ruralitat (Escudero, Calle, 2010) . Poc a poc l’espai rural deixa
de ser eminentment agrari i la petita agroindústria tradicional lligada a la producció bàsica
gairebé desapareix. El territori rural evoluciona cap a una economia terciaritzada, orientada en
gran mesura a satisfer les necessitats urbanes (Escudero, Calle, 2010).
Durant els últims 20 anys, afegit a l’apropiació privada de les terres de cultiu, s’hi suma la
“biorrevolució” transgènica. Aquesta nova tecnologia s’ha incorporat utilitzant el mateix
argument d’acabar amb la fam al món, tot i el gran consens que hi ha dins de la comunitat
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científica de que el problema de la fam no és la manca d’aliments, sinó la distribució desigual
de la riquesa (Sevilla Guzmán, 2004). Actualment es produeixen més aliments que habitants hi
ha al món i mil milions de persones passen gana. Els riscos ambientals dels transgènics es
troben àmpliament estudiats, però els que estan relacionats amb la salut tenen un grau força
alt d’incertesa, degut al poc temps per contrastar els primers indicis (Sevilla Guzmán, 2004). El
que no hi ha dubte, segons Sevilla Guzmán, és de l’impacte social i ecològic que pot significar
deixar en mans de les grans corporacions el monopoli dels aliments bàsics de la població.
En aquest escenari, l’espai rural ha d’assumir unes noves problemàtiques socials i ambientals.
La Plataforma Rural, que aglutina a diverses entitats per a aconseguir un medi rural viu,
identificava l’any 2004 els problemes generals de l’espai rural de l’estat espanyol: el procés
migratori i la ruptura de les estructures socials d’arrelament, crisi de model d’agricultura
familiar i dels mecanismes tradicionals d’inserció laboral, mercantilització dels recursos
naturals, a més de la insuficient xarxa de serveis públics, la discriminació de la dona rural, els
processos especulatius del sòl i vivenda, entre d’altres.
El model alimentari globalitzat també s’estructura i impacta en el territori català, en un procés
de mecanització i mercantilització de l’economia pagesa que ha generat una dependència
tecnològica i econòmica del camp. En dades, el nombre de tractors ha augmentat
dràsticament, de tres tractors l’any 1946, fins als 60.000 a finals de segle i les despeses de
consums intermedis industrials (fertilitzants, plaguicides i maquinària) passa a significar el 16%
del total l’any 1941 al 59% l’any 1975 (Badal et al., 2011). L’economia pagesa, tradicionalment
basada en la venda d’alguns productes i l’autoproducció dels aliments, vira cap a una
especialització i intensificació de la producció, que en el cas de Catalunya, es centra en el
sector ramader (entre 1955 i 1985 el sector boví augmenta un 400%, la de pollastres uns
7000% i la de boví 1500%) i en l’ampliació dels cultius de regadiu (el 25% de la superfície
cultivada) (Badal et al., 2011). Alhora, l’economia agrària catalana es caracteritza per l’elevat
volum d’importacions i exportacions de matèries primeres i productes elaborats. Ens trobem
davant d’un canvi de paradigma econòmic en el sector agrari i d’una crisi econòmica i
demogràfica de les societats tradicionals, que tenen forts impactes ambientals i socials (Badal
et al., 2011).
Totes aquestes problemàtiques fan que l’èxode rural sigui molt acusat fins la segona meitat del
segle XX, que es comença a estabilitzar, iniciant‐se fins i tot una dinàmica contrària: les classes
mitjanes urbanes es desplacen a zones rurals, buscant millors preus i un contacte més proper
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amb la naturalesa. Això genera una nova interacció entre les poblacions rurals i neorrurals que
transformen les dinàmiques econòmiques, socials i demogràfiques del camp. (Lopez, 2007).

3.2. Agroecologia i Sobirania Alimentària.
La interconnexió de les problemàtiques socioambientals entre el camp i la ciutat estan
generant mobilitzacions que articulen lluites des dels dos àmbits (López, 2007). L’autor
anomena recamperolització dels territoris als processos que posen al centre la col∙lectivització
de la responsabilitat sobre els aspectes ecològics i econòmics, per sobre de les diferències
entre els agents que hi estan implicats (López, 2007). En una investigació d’autoria col∙lectiva,
els autors parlen de l’existència d’un moviment agroecològic en el territori espanyol que
integra experiències amb unes identitats, objectius i pràctiques comunes; experiències
col∙lectives rurbanes, projectes i moviments en defensa del territori, circuits curts de
comercialització, associacions per a la Sobirania Alimentària... (Autoria col∙lectiva, 2006). Tot i
així, aquest moviment no està exempt de conflictes. Per una banda, hi ha la dificultat de
treballar conjuntament des de col∙lectius tan diversos. Alhora, el fet de rebutjar les relacions
socials i econòmiques del model dominant, fa que es situïn en contra de les estructures
psicològiques i socials més comunes i també dificulta la posada en marxa de projectes
alternatius a les directrius del mercat (López, 2007)
Aquestes experiències tenen com a denominador comú l’agroecologia i la sobirania
alimentària, conceptes que emergeixen en el context descrit d’industrialització agrícola i
liberalització del mercat (Soler, Rivera, 2010).
Durant les últimes dècades del segle XX es produeix una revalorització del saber i les tècniques
aplicades pels camperols tradicionals. Moviments socials de camperols i tècnics crítics amb la
industrialització del camp conflueixen per a desenvolupar l’Agroecologia, que és definida com:
El maneig ecològic dels recursos naturals, a través de formes d’acció col∙lectiva que
presenten alternatives a l’actual maneig industrial dels recursos naturals, mitjançant
propostes (...) que pretenen un desenvolupament participatiu dels àmbits de la
producció i la circulació alternativa dels seus productes, intentant establir formes de
producció i consum que contribueixin a encarar la crisi ecològica i social, i amb això a
enfrontar‐se al neoliberalisme i la globalització econòmica (Sevilla Guzmán, 2006:15).
El mateix autor recull la contribució dels moviments socials a l’agroecologia, que anomena
“formes de consciència agroecològica”, que en termes de la teoria dels moviments socials que
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més endavant reprendrem, serien els marcs d’acció: consciència d’espècie, consciència de
classe, consciència d’identitat, consciència de gènere i consciència d’explotació generacional
(Sevilla Guzmán, 2004).
L’enfocament de l’agroecologia es construeix en l’articulació de tres dimensions: la tècnica‐
productiva, la sociocultural i la política. La primera té l’objectiu d’establir les bases científiques
per una agricultura ecològica. La segona des d’una visió més sociològica, proposa una
alternativa pel desenvolupament rural i agrari, mitjançant una estratègia de recamperolització
(Soler, Rivera, 2010). La tercera es refereix a la implicació pràctica en la construcció
d’alternatives agroalimentàries mitjançant accions col∙lectives, tant productives, de
comercialització com de lluita política, per disminuir les desigualtats socials de les poblacions
agràries (Sevilla Guzmán, 2006). Aquest braç polític de l’agroecologia és el que s’ha anomenat
sobirania alimentària.
El concepte s’origina en el marc de Via Campesina, moviment popular de resistència a la
modernització agrícola i a la globalització, que aplega més de 130 organitzacions indígenes i
camperoles de 60 països (Badal et al. 2011). És en aquest espai d’antagonismes des de la
societat civil quan l’any 1996 defineixen el concepte de Sobirania Alimentària com el dret dels
pobles a produir el seu propi aliment (Sevilla Guzmán, 2006) . A finals dels noranta el nou marc
polític s’estén fins als moviments socials dels països del nord, com el comerç just, el consum
crític, la defensa del territori, els feminismes, etc. i el que abans s’enquadrava en l’àmbit
productiu i rural, s’eixampla en noves dimensions, que amplien la definició de sobirania
alimentària, no només en la vessant productiva, sinó en tota la cadena alimentària; producció,
distribució i consum. (Badal et al., 2011).
A Catalunya, el moviment per a la Sobirania Alimentària és un dels més dinàmics de l’estat
espanyol, i hi ha nombrosos i diversos espais de crítica i de reivindicació així com de creació
d’alternatives al model predominant (Badal et al. 2011). Estem parlant de cooperatives de
consum, xarxes de productors, espais de trobada entre productors i consumidors, espais
d’articulació d’ONG, el moviment anti‐transgènics, horts comunitaris,entre d’altres, que fa més
de deu anys que conformen la lluita per a la Sobirania Alimentària.
Els horts comunitaris tenen l’oportunitat de fer d’altaveu de les problemàtiques del camp,
sovint silenciades, i de fer una labor pedagògica per apropar la realitat del món rural la ciutat.
El monopoli de l’agroindústria en mans d’unes poques corporacions, l’impacte socioambiental
de l’aplicació de pesticides i de la incorporació dels transgènics, la pèrdua de varietats de
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llavors locals i de pràctiques de cultiu i sabers tradicionals. Alguns valors i formes de vida
rurals, també poden contribuir a la transformació social. L’hort de la Plaça de Catalunya, en les
mobilitzacions del 15M a Barcelona, va fer clarament de pont entre els dos àmbits. Els debats i
les activitats organitzades durant els dies de l’acampada, i la participació en les manifestacions
des d’una perspectiva agroecològica van fer visualitzar els conflictes del món rural i de la
manca d’espais per realitzar projectes com els horts comunitaris dins de l’acampada de
Barcelona.
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4. CULTIVANT LA COMUNITAT
Una de les hipòtesis de la recerca és que l’organització comunitària és un aspecte clau perquè
es produeixi transformació social i en els horts urbans comunitaris, la col∙lectivitat és un
element central. Per una banda, els horts organitzats de forma comunitària es poden concebre
com a satisfactors de necessitats bàsiques que la ciutat formal no satisfà. Per altra banda, al
ser un espai de gestió col∙lectiva, són potencials béns comunals i laboratoris de la gestió
col∙lectiva d’allò comú. Per últim, quan ens referim als horts urbans parlem de comunitats
urbanes, aquelles que tenen capacitat transformadora des de l’àmbit local per iniciar un canvi
social.

4.1. Satisfactors de necessitats bàsiques als horts
comunitaris
Diversos autors s’han apropat al concepte de les necessitats bàsiques i les perspectives des de
les que les han abordat són diverses. Aquí es desenvolupa la categorització que fa Alfred Max
Neef (1986) que des d’una visió eco‐humanista i del desenvolupament a escala humana,
proposa una teoria sobre les necessitats humanes bàsiques, vinculant lo micro i macro, amb
l’objectiu explícit de combatre el capitalisme. Max Neef (1986) descriu les necessitats com a
finites, poques, universals i classificables, independentment de la cultura o de l’època. El que
canvia al llarg del temps o segons la cultura és la manera de satisfer aquestes necessitats, el
que s’anomena satisfactors. Així, és necessari distingir entre les necessitats (absència o
carència de quelcom imprescindible) i el fet de satisfer‐les (procés mitjançant el qual
desapareix l’absència o carència).
Segons Max Neef (1986) les necessitats fonamentals són: subsistència (salut, alimentació, etc.),
protecció (vivenda, seguretat, etc.), afecte (família, amistat, privacitat, etc.), enteniment
(educació, comunicació, etc.), participació (drets, responsabilitats, treball, etc.), oci (jocs,
espectacles, etc.), creació (habilitats, destreses, etc.), identitat (grups de referència, valors,
sexualitat. ) i llibertat (igualtat de drets).
La participació és una necessitat rellevant, ja que pot satisfer altres necessitats i intervé de
forma directa i transversal, optimitzant l’accés a la satisfacció d’altres necessitats (Alguacil,
2008). El context on es dóna la participació és a la ciutat, i més concretament a l’espai públic,
on la diversitat, la trobada i el conflicte, convergeixen en un mateix espai. Alguacil (2008)
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identifica la ciutat com a forma de satisfacció de les necessitats humanes, on degut al caràcter
local i al context de proximitat, de contacte directe i de coneixement, les persones poden
entrar en estratègies de construcció conjunta que els permeti generar i accedir a estructures
comunes d’acció política.
Simon (2009) redueix l’escala d’estudi al investigar la relació de l’espai públic amb la satisfacció
de les necessitats bàsiques. L’autor identifica certes necessitats que l’espai públic no satisfà i
d’altres que tenen una forta connexió amb les condicions de l’espai públic, tant en el seu
disseny físic, les regulacions o l’entorn cognitiu. Morán (2009) aplica aquest mètode al cas dels
horts urbans; des de la perspectiva de les necessitats bàsiques confirma que els horts
comunitaris estan molt relacionats amb la satisfacció d’una bona part d’aquestes necessitats.
Els horts són potencials satisfactors sinèrgics de les necessitats bàsiques, és a dir, satisfan
simultàniament vàries necessitats. Aquest grau de satisfacció dependrà de la organització dels
horts i de la participació i implicació dels seus participants en la presa de decisions. Des
d’aquest punt de vista, els horts comunitaris es presenten com una alternativa autogestionada
per satisfer des del comú necessitats que l’actual ciutat formal no cobreix; la creativitat en la
construcció d’un espai, l’oci no lucratiu, l’educació contextualitzada en un espai, etc. Els horts
són fonts de creativitat, d’educació o de salut i per algunes persones que hi estan implicades,
és l’única forma de satisfer‐les. En aquest sentit el que és transformador és com es satisfan les
necessitats; des del col∙lectiu, l’autogestió i de forma participativa.

4.2. Gestió del comú: els horts com béns comunals urbans.
Els horts comunitaris gestionen certs recursos de forma col∙lectiva. En alguns casos és la terra,
en d’altres s’hi afegeix l’aigua, l’adob, les eines però tots tenen certes normes que poden ser
establertes de forma més o menys conscient. Hi ha diverses teories sobre la gestió d’un bé
col∙lectiu i de les variables que fan que aquestes iniciatives tinguin o no èxit.
Una de les concepcions més arrelades sobre la gestió dels béns comunals és la Tragèdia dels
Comuns de Hardin (Ostrom, 2011 [1990]). Aquesta teoria explica com un espai comunitari està
destinat al fracàs degut a que les persones, segons l’autor, sempre busquen maximitzar els
seus beneficis materials a curt termini. Elinor Ostrom, la primera dona en aconseguir el Premi
Nobel d’Economia l’any 2009, rebat a la comunitat científica la Tragèdia dels Comuns, quan
exposa la teoria del govern dels béns comuns amb el recolzament d’estudis empírics. Afirma
que les persones són capaces d’autoorganitzar‐se i crear iniciatives de cooperació que poden
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sobreviure durant llargs períodes (Ostrom, 2011 [1990]). Amb les seves investigacions, l’autora
cerca les claus d’èxit i de fracàs de la gestió de béns comuns per part d’una comunitat.
Concretament, es centra en els mecanismes de comunicació que estableix aquesta comunitat i
quines estructures i institucions genera per prendre les decisions i establir un clima de
confiança i honradesa. (Ostrom, 2011 [1990]).
Per una banda, defineix que per gestionar de forma òptima un bé comú els límits de la
organització han d’estar clars, és a dir, s’ha de saber qui pot extreure beneficis del recurs i
quins són els límits del propi recurs. Aquestes normes han de ser acordades per tot el grup,
sense ser imposades, i s’han de comunicar per tal de que siguin conegudes i enteses per tota la
comunitat. Alhora s’han d’establir formes de control del compliment d’aquestes normes i
sancions. També hi ha factors referents a la pròpia comunitat, com són la seva mida, la varietat
d’interessos, els patrons de migració i les relacions i el capital social acumulat dels seus
membres que afectarà al tipus de gestió que s’estableix (Ostrom, 2011 [1990]).
Altres autors han relacionat aquest govern dels béns comuns amb la consolidació de la
comunitat. Un dels moments clau en la història dels horts urbans van ser la creació d’horts i
jardins comunitaris durant la dècada dels setanta a moltes ciutats dels Estats Units. Karl Linn a
Philadelphia va ser un dels impulsors d’aquests espais produïts col∙lectivament en el marc de
lluites veïnals dels barris desfavorits. Els anomenava comuns veïnals (Fernández, 2011),
iniciatives que suposen un exercici per a generar comunitats d’interessos en un entorn urbà
que tendeix a la dispersió i l’individualisme. Per això, activistes com Karl Linn concebien els
horts comunitaris com una d’aquestes experiències i van ser grans defensors d’aquests
comuns veïnals.
Segons Fernández (2011), les potencialitats de transformació social que tenen els horts
comunitaris són una de les principals variables que expliquen la seva proliferació per la majoria
de ciutats dels països occidentals. L’autor, després de realitzar un anàlisi sobre les aportacions
territorials i ambientals, cognitives, educatives i participatives d’aquests espais, afirma que els
horts comunitaris guarden moltes semblances amb els comuns; accés a recursos compartits,
l’establiment de normes col∙lectives o la vertebració d’identitats col∙lectives a escala de barri.
Aquestes similituds, encara incipients però cada vegada més emergents, fa que els horts siguin
potencials béns comuns urbans.
Per altra banda, hi ha autors que afirmen que en les societats occidentals actuals no té sentit
parlar de la gestió comunitària dels béns comuns (López, 2007). Tot i que en el territori
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espanyol encara persisteixen estructures comunals, com les assemblees veïnals i els consells
que gestionen prats i boscos, o les Comunitats de Regants, aquestes institucions van perdent
cada vegada més significat en una societat basada en el creixement econòmic, el treball i el
consum de masses (López, 2007). Les funcions que abans feien aquestes institucions comunals,
han estat assumides per l’administració pública o pel mercat i el que abans era col∙lectiu ara es
dilueix entre el que és públic o privat (López, 2007).
El debat sobre l’existència de la comunitat i de la seva capacitat per gestionar espais comunals
remet a la funcionalitat dels horts comunitaris a les ciutats. La forma d’organitzar‐se en els
horts és un exemple de gestió alternativa de l’espai; les normes són produïdes pel conjunt de
persones que hi participen, s’hi estableixen uns mecanismes de comunicació, etc. Però a més a
més, la gestió col∙lectiva dels recursos genera una revalorització d’allò comú i dels elements
comunitaris que potencien nous valors contraposats als dominants. Davant de l’individualisme,
emergeixen llaços i identitats col∙lectives que estrenyen els vincle entre veïns o entre persones
amb interessos comuns. Aquest “nosaltres” construït al voltant dels horts promou
primerament que el veïnat es conegui i es reconegui, amb la possibilitat que s’iniciïn processos
d’intercanvi i xarxes de suport mutu o solidaritat. Els valors generats seran indicadors i alhora
precursors de la transformació social. En aquest cas, no són organitzacions o valors nous, sinó
fórmules velles originàries del món rural que s’han adaptat als nous contextos urbans, com la
gestió dels béns comuns.

4.3. Comunitats urbanes contestatàries
Autors de l’escola de Chicago s’han centrat en estudiar la comunitat en l’àmbit global i en
esbrinar si les ciutats actuals s’han desvinculat de les comunitats que les habiten. Per una
banda, hi ha els que afirmen que la comunitat es reforça en ambients hostils, com pot ser la
ciutat global, on és necessari el grup per fer front a les adversitats que aquest model urbà
desafia. (Castells, 1977 a Delanty, 2006 [2003]).
Per contra, Bauman (2003) considera que la ciutat postmoderna no és generadora de
comunitat (excepte les comunitats tancades ‐ gated communities d’Amèrica). Inicialment, la
comunitat tenia la funció de generar la seguretat dels seus individus, en perjudici a la llibertat.
Ara vivim en una situació permanent de precarietat i un món líquid que desvincula i atomitza
als individus i, en aquest context, la comunitat està en decadència. Tot i així, l’autor considera
que en la nostra societat individualitzada, la única forma de fer front als problemes col∙lectius
és mitjançant la comunitat (Bauman, 2003).
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Defilippis, Fisher, Shragge, (2010) han estudiat els límits i les potencialitats de les comunitats
locals com a formes contestatàries des de la seva vivència com activistes en moviments basats
en la comunitat i des de la seva perspectiva de científics socials. Per una banda, entenen i
viuen el poder i el potencial de la comunitat, però per l’altra també posen atenció als límits
d’aquestes organitzacions en el context actual, i en les relacions de poder i d’opressió que s’hi
donen (Defilippis, Fisher, Shragge, 2010).
En el seu treball consideren que la comunitat no es pot entendre com un grup homogeni i
pretesament neutre de les relacions de desigualtats i de poder de les societats on habiten. Tot
el contrari, les comunitats són el reflex d’aquestes desigualtats. Des de l’era Reagan‐Tatcher,
l’estat del benestar està en retrocés per l’ascens del neoliberalisme i en aquest procés apareix
un discurs de responsabilització de la comunitat perquè desenvolupi aquestes tasques que ara
ja no realitza o no realitzarà l’administració pública. Tot i així, la comunitat local no té la
capacitat per solucionar, ni de bon tros, determinats problemes. Aquesta visió de la comunitat
no només és acrítica amb el neoliberalisme, sinó que respon als interessos del capital i ajuda a
la reproducció del mateix: permet, en certa mesura, que el capital privat penetri en les
comunitats, per realitzar les tasques socials, educatives, polítiques i culturals que abans
desenvolupava l’estat (Defilippis, Fisher, Shragge, 2010) .
Massey (1991) considera que s’ha d’afrontar el repte que efectivament les persones
necessiten algun tipus de lligam a algun lloc, però la clau és com mantenir la noció de
diferència geogràfica, d’unitat i d’arrelament, sense ser reaccionari. Un sentit del lloc
emancipador, ha d’admetre que en un mateix espai hi hagi identitats múltiples, sovint font de
riquesa i alhora de conflictes. Per altra banda, també s’ha d’assumir que els llocs no són
simples espais tancats, sinó que estan construïts també per relacions socials globals i locals,
que conformen l’especificitat del lloc. Per això l’autora reivindica un sentit global del lloc. Per
últim, un lloc emancipador s’ha de concebre com un espai obert i reconèixer que
constantment s’està recreant (Massey, 1991).
Tots aquests enfocaments, creguin en la destrucció o en la potencialitat de les comunitats
urbanes, comparteixen la visió que les comunitats poden ser el germen del canvi i de la
transformació social. Castells (1996) afirma que els moviments socials locals basats en la
comunitat, tenen més opcions d’èxit que els moviments basats en el treball. Villasante (1984)
ho diu d’una altra manera:
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La transformació social (amb referències a les teories de la lluita de classes) es
manifesta i concreta en cada una de les comunitats territorials (en referència als
condicionaments ecològics) mitjançant la vida quotidiana (en referència al
coneixement dels temps vital i cultural propis). O dit d’una altra manera, només aquells
fenòmens que prenen en la vida quotidiana de determinades comunitats territorials
tenen capacitat transformadora de la realitat social (Villasante, 1984:12).
Tarrow (1998) troba els punts forts i febles a l’afirmar que els moviments basats en la
comunitat no han d’invertir esforços en organitzar l’estructura perquè n’aprofiten una que ja
existeix , però també apunta que la seva debilitat ha estat que l’autonomia en la base de
vegades ha exclòs la necessitat de llaços forts de connexió per implementar estratègies
coherents (Tarrow, 1998). Delgado (2011) es refereix a aquesta manca d’organització i
continuïtat d’aquests nous moviments de la següent manera:
Aquests no deixen de revitalitzar el vell humanisme, però aporten com a relativa
novetat la seva predilecció per un particularisme o circumstancialisme militant, exercit
per individus o col∙lectius que es reuneixen i actuen al servei de causes
hiperconnectades, en moments puntuals i en escenaris específics, renunciant a tota
organicitat o estructuració duradora, a tota adscripció doctrinal clara i a qualsevol cosa
que s’assembli a un projecte de transformació o emancipació social que vagi més enllà
d’un vitalisme més aviat borrós.(Delgado, 2011)
Assumint que el neoliberalisme actualment impacta directament a la comunitat, aquest és el
primer espai d’intervenció per aconseguir el canvi social. Però , tal com s’ha anunciat, els
problemes polítics, econòmics i socials no es podran resoldre només des de l’àmbit local, sinó
que es necessiten crear aliances, més enllà de les comunitats, per a fer front i desmantellar
l’estructura de poder i econòmica del capitalisme contemporani (Defilippis, Fisher, Shragge,
2010).
Defilippis, Fisher, Shragge (2010), estudien la comunitat com un espai contestatari i emfatitzen
la importància política en les comunitats, que segons ells conté cinc components clau:
1) La comunitat juga un rol central en la política econòmica capitalista i en la seva
reproducció, com hem esmentat anteriorment.
2) La comunitat és l’espai d’interacció entre l’estat i els serveis socials, i on els seus
membres veuen desplegats els mecanismes i serveis de l’estat.
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3) La comunitat és el lloc on es construeixen les ideologies polítiques i les formes
d’entendre el món.
4) La comunitat és on la gent aprèn a participar en la vida política.
5) Els moviments socials necessiten la comunitat.
Per l’objecte de la investigació, els últims tres punts donen algunes llums de la relació entre
comunitat i transformació social. Es concep la comunitat com un lloc de formació política, on
els individus es polititzen i construeixen la seva ideologia i alhora aprenen a organitzar‐se i a
participar. Històricament la comunitat ha estat un dels primers esglaons dels moviments
socials i alhora juga un rol vital en la creació de polítiques a llarg termini. Així, la comunitat no
és per si sola un agent, sinó que és l’espai on diversos actors i accions es troben i té el
potencial d’oferir aliances a nivell local i regional Defilippis, Fisher, Shragge, 2010) .
La comunitat s’ha d’analitzar segons les seves implicacions i continguts polítics, no només
sobre qui o què, sinó per què s’oposa o promou una finalitat. Els autors afirmen que perquè hi
hagi un canvi social, les comunitats han de tenir present, en els seus anàlisis i les seves
pràctiques, el conflicte social sobre el poder (Defilippis, Fisher, Shragge, 2010). Només així
s’aconseguirà realment un canvi. Primerament, perquè el conflicte defineix qui és l’opositor, és
a dir, qui es beneficia de la situació injusta. En segon terme, perquè el conflicte implica
analitzar aspectes socials i les relacions de poder i per últim, perquè el conflicte potencia la
creació d’alternatives. En definitiva, entendre el treball comunitari com una activitat
contestatària en contra del poder és fonamental per generar el canvi social (Defilippis, Fisher,
Shragge, 2010).
Conceptualitzar l’hort comunitari com una comunitat contestatària és clau per a la persecució
de l’objectiu de l’estudi; la capacitat transformadora dels horts urbans comunitaris. Cal tenir
present que sovint la comunitat no és alliberadora i que s’hi reprodueixen també opressions i
relacions de poder. Ens els horts això es tradueix en la reproducció dels rols de gènere, la
concentració d’informació i presa de decisions en un grup, del prestigi de certes tasques i
desvalorització d’altres, etc. És important estudiar com s’identifiquen aquests conflictes i de
quina manera es gestionen des dels horts comunitaris.
De nou, ha tornat a aparèixer el conflicte social i la consciència de les comunitats necessària
per la transformació social. Com s’ha comentat anteriorment, no totes les persones implicades
en els horts tenen consciència política del conflicte, o almenys no hi ha moments o espais dins
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de la organització dels horts per analitzar i reflexionar sobre aquest aspecte. Tanmateix, en
espais informals si que es debat sobre els problemes socials i es comparteixen les maneres de
veure el món. La majoria de participants tenen una visió comuna de la realitat, que es tradueix
en la forma de treballar i de prendre decisions. Es pot afirmar que darrera dels horts
comunitaris hi ha una ideologia comuna o almenys complementària.
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5. CULTIVANT EL MOVIMENT
En l’apartat anterior s’ha desenvolupat la vessant comunitària dels horts urbans, i com aquests
poden arribar a generar un canvi social. Un dels aspectes necessaris és l’articulació amb
d’altres moviments socials o col∙lectius per amplificar el seu àmbit d’actuació. En el següent
apartat s’aprofundeix en l’aspecte polític dels horts comunitaris, com espais d’acció col∙lectiva
i d’articulació amb moviments socials.

5.1. Moviments socials o societats en moviment.
Molts han estat els autors que han proposat definicions per explicar què són els moviments
socials. Alguns fan referència a aspectes culturals, d’altres a les oportunitats polítiques que els
fan emergir, d’altres a les relacions que els sustenten... Riechmann i Fernández Buey (2001) a
Redes que dan libertad (Barcelona, Paidós, 2001) citen la definició de Joachim Raschke, que té
la qualitat de ser una definició integradora i general. Aquest entén un moviment social com un:
“agent col∙lectiu mobilitzador, que persegueix l’objectiu de provocar, impedir o anular
un canvi social fonamental, obrant per això amb certa continuïtat, alt nivell
d’integració simbòlica i un nivell baix d’especificació de rols, i valent‐se de formes
d’acció i organització variable.” (Riechmann i Fernández Buey, 2001).
Segons Tilly (2008), és possible que estiguem vivint un procés d’escissió dels moviments
socials; per una banda, romanen els vells estils d’acció i organització que recolzen una
implicació política constant en aquells llocs on es prenen les decisions; i per l’altra, apareixen
unes demostracions espectaculars i passatgeres, de relacions intercontinentals, gràcies
sobretot a la mediació d’organitzacions o actors especialitzats.
Els moviments socials han estat estudiats àmpliament, des de diferents disciplines però en la
present investigació s’aposta per la fusió de teories que es complementen. Aquest exercici
permet afinar l’explicació de diferents àmbits dels moviments socials i completar la fotografia
que se’n fa. L’escola de mobilització de recursos aporta eines per analitzar l’estructura de les
organitzacions dels moviments socials, el particularisme recorda que les mobilitzacions estan
inscrites en contextos socioculturals i econòmics. Els enfocaments de xarxes aporten
coneixement sobre la constitució i funcionament intern dels moviments socials, i els
enfocaments cognitius posen èmfasi en la construcció social de la realitat, aspecte oblidat en
molts paradigmes. A grans trets, la mobilització de recursos, subratlla la instrumentalitat dels
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moviments, mentre que els enfocaments europeus donen llum als processos de comunicació i
creació d’identitats dels moviments (Riechmann, 2001).
Tanmateix aquests marcs analítics responen a un tipus de moviment molt estructurat,
organitzat, amb dirigents i amb un grau alt d’institucionalització. Però hi ha altres agents de
canvi col∙lectius que no responen a aquestes lògiques. Aquestes teories aplicades als horts
urbans comunitaris no són suficients per explicar el que es mou en aquests espais comunitaris.
Per contra, a la bibliografia de Zibechi es poden observar realitats llatinoamericanes que fan
de mirall al que passa aquí, i al que poden representar els horts urbans comunitaris. Parlem de
societats en moviment (Zibechi, 2011).
L’estudi dels moviments socials i d’altres col∙lectivitats que generen canvi i transformació
social és útil per aplicar a la recerca sobre horts comunitaris urbans les teories que s’han
desenvolupat. Generalment, l’estudi dels moviments socials s’ha orientat en tres direccions. A
nivell extern mitjançant l’anàlisi de les oportunitats i restriccions polítiques, a nivell intern, a
través del repertori, els marcs d’acció i la organització i per últim a nivell de l’impacte generat.
Tot seguit es sintetitzen les aportacions teòriques i els continguts més rellevants en aquests
tres aspectes i s’exprimeixen els que són útils per avaluar la transformació social en els horts
comunitaris. A més de les teories clàssiques dels moviments socials, s’apunta a la necessitat de
noves mirades per explicar els fenòmens que estan emergint.

5.1.1. Oportunitats i restriccions polítiques.
Tarrow (1998) defensa que els moviments socials estan més íntimament relacionats amb les
oportunitats per l'acció col∙lectiva ‐ i més limitats per les restriccions sobre ella ‐ que amb les
estructures socials i econòmiques subjacents. L'acció col∙lectiva prolifera quan la gent
adquireix l'accés als recursos necessaris per escapar de la seva passivitat habitual i troba la
oportunitat d'usar‐los. L’autor identifica les dimensions d’aquestes oportunitats, com
l’obertura i l’accés a la participació de nous actors, les noves aliances polítiques en el si del
govern, l’aparició d’aliats influents i de divisions entre el dirigents o la disminució en la
capacitat o la voluntat de l’Estat de reprimir la dissidència.
Per altra banda, afirma que no és suficient contemplar les oportunitats , sinó que s’ha de
combinar amb l’observació d’elements estructurals més estables que els identifica com la força
de l’Estat o la repressió i el control social. (Tarrow, 1998)
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Caldrà, doncs, considerar el context dels horts urbans per identificar quins són els factors
externs o les oportunitats polítiques que influencien en la construcció d’aquests espais i en la
seva capacitat de transformació social. Una oportunitat política per la proliferació dels horts
comunitaris és que les institucions locals també desenvolupen i promouen l’horticultura
urbana mitjançant activitats i programes en equipaments municipals. En el cas de Barcelona, hi
ha horts municipals per jubilats amb un programa amb més de deu anys d’experiència i un
ampli ventall d’activitats. Tot i així, aquestes experiències es centren en les característiques
hortícoles, sense potenciar els vincles comunitaris ni molt menys la transformació social. Els
horts comunitaris de llarga trajectòria o que realitzen forces activitats són vistos amb simpatia
per certs sectors de l’administració pública, sobretot els relacionats amb el medi ambient o
l’educació ambiental. Segurament la simpatia que generen i la seva aparent innocuïtat són el
motiu de la poca repressió dels horts okupats. Barcelona compta amb horts amb deu o vuit
anys de vida que okupen espais públics i privats, fet que pot animar a d’altres col∙lectius a
okupar solars sense esperar el permís de l’administració o d’un privat.

5.1.2. Acció col·lectiva
Tarrow (1998) defineix l’acció col∙lectiva de la següent manera:

“El poder del moviment es posa de manifest quan els ciutadans corrents uneixen forces
per enfrontar‐se a les elits, a les autoritats i als seus antagonistes socials. L’acció
col∙lectiva s’inicia quan es generen les oportunitats polítiques per la intervenció
d’agents socials que normalment tenen carència d’aquests. Aquests moviments
atrauen a la gent a l’acció col∙lectiva per mitjà del repertori conegut d’enfrontaments i
introdueixen innovacions. Si s’articulen amb d’altres xarxes, es crearà una interacció
entre els oponents, que serà quan parlarem de moviments social.” (Tarrow, 1998:22)

Perquè una acció col∙lectiva esdevingui moviment social, s’ha de dotar d’uns recursos interns,
que Tarrow (1998) defineix com el repertori d’acció col∙lectiva que s’utilitza, els marcs d’acció
col∙lectiva que es creen i les estructures organitzatives que es doten.

El repertori d’acció col∙lectiva és el conjunt d’instruments per a exercir un lideratge amb
l’objectiu d’estimular la mobilització i el suport de la gent (Hirschman (1982) a Ibarra, Gomà,
Martí, 2002). Es distingeixen entre tres tipus d’acció col∙lectiva: els enfrontaments violents,
l’acció convencional i l’alteració de l’ordre establert, però la interrelació entre els oponents i el
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govern fa que es generin noves formes d’acció i nou repertori (Tarrow, 1998). Per l’autor el
més important de les accions és que siguin percebudes com part d’un moviment major. Els
descontents hauran d’enquadrar les seves demandes de forma que atragui als seguidors i que
creï xarxes socials, dissenyant estructures que permetin el vincle dels uns amb els altres
mitjançant la definició compartida de la realitat.
No tots els horts comunitaris són accions col∙lectives tal com les entén Tarrow. Només aquells
que s’enfrontin al poder i alterin l’ordre establert es podran classificar com accions col∙lectives.
Tot i així, els horts sovint utilitzen el repertori d’accions col∙lectives per desenvolupar la seva
tasca; okupacions de solars abandonats, okupació de la via pública, etc. En cap cas encaixarien
amb els enfrontaments violents o amb les accions convencionals.
El marc per a l’acció col∙lectiva és un esquema interpretatiu de la realitat, que posa atenció en
un greuge o injustícia, que prèviament era considerada desafortunada però tolerable. Els
impulsors del moviment orienten els marcs dels seus moviments cap a l’acció en determinats
contextos, i donen forma a la trobada entre la cultura de la població i els seus propis valors i
finalitats. La simbologia en els moviments socials és un element clau, ja que es proposen
reemplaçar “un sistema de creences dominant que legitima el statu quo per un altre alternatiu
que recolzi el canvi provocat per l’acció col∙lectiva” (Tarrow, 1998). Els símbols són usats
també per guanyar el recolzament dels seus seguidors i per distingir‐se dels seus enemics. Per
aquest motiu els moviments socials son considerats també productors simbòlics i generadors
de significats, amb l’objectiu de desafiar als discursos socials dominants i d’exposar una forma
alternativa de definir i interpretar la realitat. (Melucci, 1990).
Existeix una paradoxa en la política simbòlica, quan els moviments socials incorporen nous
símbols dinàmics, poc coneguts per la població, però que representen el canvi que volen. O
assumeixen antics símbols, amb els que la majoria de gent s’identifica, però que alhora, al ser
tan populars destil∙len ideologia dominant (Tarrow, 1998).
Les reivindicacions i els missatges dels horts comunitaris no estan escrits enlloc, són les pròpies
accions les que fan emergir la ideologia que hi ha darrera. Al ser una pràctica desenvolupada
per diferents actors en ocasions antagònics, han de fer un esforç per distingir‐se dels “altres”.
Històricament, la dreta feixista també era una gran defensora dels horts i del vincle amb la
terra. Durant el nazisme, Hitler promovia les varietats tradicionals com a símbol de puresa i
servia per justificar el seu discurs de raça (Mckay, 2011). Així que no n’hi ha prou en cultivar,
sinó que cal generar discurs cercant l’equilibri entre el que és majoritari i el que és
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transformador. Els horts tenen al seu favor que són una pràctica amable i poden agrupar més
simpatitzants que altres accions col∙lectives vinculades amb moviments socials. Per aprofitar
aquesta avantatge han de posar‐hi consciència i fer un bon treball de creació de significats i
simbologia. Com s’ha enumerat anteriorment aquestes poden estar relacionades amb la vida a
la ciutat, però els horts també apropen la ciutat al camp, tan les seves pràctiques com les seves
reivindicacions. Malgrat aquestes potencialitats pocs horts destinen un temps específic a
desenvolupar aquesta tasca, i és mitjançant la seva pràctica que denuncien i generen discurs.
Respecte les estructures organitzatives, Tarrow afirma que el principal repte és crear models
organitzatius lo suficientment forts per mantenir relacions amb els oponents, però lo
suficientment flexibles com per facilitar connexions informals que uneixin a persones i xarxes
en una acció col∙lectiva coordinada i multiplicadora. Segons Tarrow (1998), la organització més
efectiva es basa en unitats locals semiautònomes i contextualment arrelades, lligades entre si
mitjançant estructures connectives i coordinades per organitzacions formals. Cal distingir entre
el nucli dur del moviment i el seu entorn social; el nucli dur exerceix un rol de lideratge i
interacciona amb l’entorn social, també anomenat comunitat d’acció col∙lectiva crítica, que és
el que nodreix el moviment social (Ibarra, Gomà, Martí, 2002).
L’organització varia a cada hort comunitari, si bé és cert que es segueixen certs patrons
similars; reunions o assemblees periòdiques, alguns grups de treball més o menys estable, etc.
Les persones que en formen part tenen perfils, edats, orígens molt diversos però la precarietat
i la vida al marge és una de les característiques que els uneixen. Segurament aquestes
condicions fan que la rotació als horts comunitaris sigui elevada, i que els seus membres siguin
canviants. Evidentment, això té una gran afectació a la dinàmica del grup i a la seva
consolidació.
Malgrat que ocasionalment es puguin relacionar o tinguin contacte amb diversos moviments
socials, com el de l’agroecologia o el veïnal, no formen part de cap moviment social més ampli.
Tot i així si que hi ha una articulació entre els mateixos horts, on mitjançant el treball en xarxa
es fomenta el coneixement entre horts, la posada en comú de bones pràctiques, la realització
de comandes de productes conjuntes i el desenvolupament de certes accions col∙lectives. A
Madrid la xarxa també serveix com interlocutora dels diversos horts amb l’administració local i
vehicula les demandes de suport o regularització dels horts. Per contra a Barcelona la xarxa
encara incipient no ha nascut amb la finalitat d’estar en contacte amb l’Ajuntament, sinó de
millorar la coordinació entre els horts.
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Alhora cal prestar atenció a les TIC, que en l’actualitat tenen una gran influència en la forma
d’organitzar‐se dels moviments socials, tan pel que fa a la comunicació interna, com a la
difusió dels seus valors i accions (Castells, 1996). La majoria d’horts no fan un ús massiu
d’Internet, i la comunicació i la difusió es fa en el dia a dia, amb les activitats i compartint
estones a l’espai. En molts horts hi participen jubilats i fonamentar la comunicació de l’hort per
Internet implicaria perpetuar la fractura digital. Tot i així, si que es doten de certes eines, com
correu electrònic intern i alguns tenen blog que permet arribar a un sector de la població.

5.1.3. Impacte dels moviments socials
Molts autors coincideixen que aquest és el punt que menys s’ha tractat dels moviments
socials, degut en part a la dificultat per avaluar el seu impacte (Ibarra, Gomà, Martí, 2002).
Melucci (1990) identifica dos tipus de limitacions ideològiques per avaluar els impactes dels
moviments socials. Per una banda, els discursos dels moviments socials tendeixen a emfatitzar
els objectius més lloables i declaren tenir una unitat que sovint no tenen. Per l’altra, els poders
tendeixen a emfatitzar els significats més baixos i el redueixen a comportaments patològics o
marginals.
Casquette (1998) també adverteix sobre els problemes per l’estudi dels efectes dels
moviments socials. Identifica el problema de l’atribució causal, és a dir, de la incertesa al
determinar si un canvi ocasionat és realment causa del moviment social que s’estudia. També
defineix el problema la referència temporal, és a dir, el llarg període de lluita dels moviments. I
per últim descriu el problema de la adaptació dels objectius, quan els propis moviments van
variant les seves finalitats segons els impactes ocasionats.
Considerant aquestes limitacions i bevent de les fonts de la mobilització dels recursos i de les
teories identitàries, el mateix autor proposa analitzar el seu impacte en dos sentits (Casquette,
1998), en l’imacte extern, és a dir, procedimentals (acceptació dels moviments socials per part
de les autoritats), substantius (aconseguir nous avantatges), estructurals (canvi en l’estructura
d’oportunitats polítiques), sensibilitzadors (incorporar temes en l’agenda política i sensibilitzar
a l’opinió pública) i culturals (modificació de valors, coneixements i normes de la societat). I en
l’impacte intern, és a dir, en identitat (construcció, manteniment i transformació) i
l’organització (estabilització i expansió). Aquestes categoritzacions són per facilitar‐ne l’anàlisi
però s’haurà de tenir en compte que són aspectes interrelacionats entre si.
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Segons Calle (2007), per establir la relació entre l’acció d’un moviment i les alteracions en
l’àmbit social, és necessari establir la cadena de marcs de significats i d’acció que han portat a
que un canvi en la realitat social sigui conseqüència d’una acció dels moviments socials. Per
això són necessaris models dinàmics que tinguin en compte el curt i el llarg termini i que
incloguin els impactes interns i culturals.
L’autor proposa una eina per a poder valorar l’impacte aconseguit per un moviment social en
base al que per ell significa l’impacte extern i intern. Per impacte intern entén aquell que fa
referència a la pròpia reproducció d’estructures de participació i cicles de mobilització. I per
impacte extern, les alteracions produïdes en l’àmbit polític, els mitjans de comunicació i
l’àmbit social (Calle, 2007).
Calle (2007) també es refereix al cicles de mobilització, que van deixant la seva petjada social,
però que finalment poden arribar al seu final, de tres maneres, per l’esgotament intern, per la
cooptació o rebuig o per la transformació plena de l’odre social.
Aquestes dues aportacions donen pistes metodològiques per avaluar l’impacte dels horts
urbans comunitaris i valorar si realment hi ha una transformació social. Aquesta transformació
s’haurà d’observar en els mateixos horts,el que els autors anomenen impacte intern, i també
en l’entorn de l’hort, l’impacte extern en el barri i en els moviments socials.
Interessa destacar l’aportació de Melucci (Casquette, 1998) quan es refereix a les formes de
desafiament simbòlic que tenen els moviments socials, per tal de desemmascarar els codis
socials dominants. En el cas dels horts comunitaris ho fan mitjançant l’anunci, des de la pròpia
experiència de l’hort, que són possibles marcs alternatius de significats.

5.1.4. Societats en moviment
En cap d’aquestes aportacions descrites fins ara es fa referència a la relació dels moviments
socials amb el territori. Zibechi (2011) aporta aquesta nova mirada al estudiar les barriades
populars com a territoris en resistència. L’autor afirma que està emergint una nova forma de
generar un canvi social des de les col∙lectivitats al marge, que construeixen nous espais per a
relacionar‐se de noves maneres, diferents a les dominants o hegemòniques (Zibechi, 2011).
Són aquells llocs on la comunitat pot expressar models de vida diferents.
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Massey(1999) també entén l’espai com una part de la generació i producció d’alguna cosa
nova. Es tracta no només d’entendre la producció de l’espai, sinó de concebre aquest procés
com una part de la producció de la societat (Massey, 1999).
El que defineix aquests moviments socials o societats en moviment és el mateix fet de
moure’s, de ser capaç de rebutjar el paper que se’ls hi ha atorgat i de buscar nous espais
d’expressió (Porto, 2001 a Zibechi, 2011). I alhora amb aquest accionar‐se, un col∙lectiu
invisibilitzat es transforma en un subjecte polític, que fins ara no tenia forma d’expressar‐se.
En aquests anàlisis,el que s’estudia no són les estructures sinó els fluxos i les circulacions, i
apareixen conceptes com la comunitat o la cultura. Zibechi, en l’anàlisi de les barriades
populars llatinoamericanes, destaca tot un seguit de temes que es repeteixen:
‐

Capacitat d’autoorganitzar‐se

‐

Expansió d’una lògica familiar ‐ comunitària, amb les dones com a protagonistes en la
reproducció de noves relacions socials.

‐

Consolidació de les identitats i la construcció de noves subjectivitats.

‐

Predomini dels valors d’ús per sobre dels valors de canvi.

‐

Relació instrumental amb les institucions.

Per l’autor, neix una nova forma de fer política, més enllà de les moviments socials
institucionalitzats, on apareixen en escena nous actors que el que busquen és produir i
reproduir les seves vides fora del control de les institucions. Són espais de supervivència i
d’acció política de forma simultània, on s’hi construeixen relacions que no són capitalistes. Són
espais oberts pels propis actors des dels marges, que havien perdut els seus espais i llocs en la
societat, i que ara produeixen, dissenyen i controlen els seus propis espais.
Zibechi (2011) enumera quatre característiques que es repeteixen en l’acció política des dels
marges:
1) La politització de la seves formes de vida, de les diferències socials i culturals.
2) La crisi de la representació, i la creació de noves formes d’organitzar‐se.
3) La no estatalitat i la reconstrucció dels vincles comunitaris.
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4) La relació de les formes de lluita amb la defensa i l’afirmació de les diferències.
Per últim, Zibechi (2011) reflexiona sobre l’agenda oculta dels moviments. Aquesta aflora amb
la trajectòria del propi moviment, i molt sovint, pels seus actors també és oculta. Des d’aquest
punt de vista, l’estratègia a llarg termini d’aquesta societat en moviment és construir un món
diferent des del lloc que ocupa (Zibechi, 2011).
Per la present investigació aquesta perspectiva aporta una visió que encaixa amb les realitats
dels horts, considerats com nous espais d’expressió d’un sector de la població. A nivell
metodològic convida a posar atenció en les relacions socials i els nous valors que es cultiven als
horts comunitaris; l’autoorganització, el suport mutu i la solidaritat, els intercanvis, etc. i el
paper de la dona i dels seus valors en l’impuls d’aquests nous patrons de transformació social.
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CAPITOL II. METODOLOGIA

6. MODEL D’ANÀLISI I DISSENY DE LA OBSERVACIÓ
6.1. Model d’anàlisi
La present recerca té un doble objectiu. Per una banda té la finalitat acadèmica d’aportar a la
comunitat científica coneixement sobre el paper dels horts urbans comunitaris. Per altra
banda, parteix de la necessitat de dotar als horts comunitaris la oportunitat de reflexionar i
construir de forma col∙lectiva el coneixement que des de la pràctica s’està generant. Pretén ser
un espai d’autocrítica, de revisió i avaluació de les seves pràctiques, per primerament poder
entendre‐les i identificar quines són les motivacions i els objectius que mouen l’acció als horts
comunitaris, i en segon lloc poder millorar‐les per tal d’assolir les finalitats dels horts.
El cicles de mobilització i els cicles epistemològics apareixen fortament aparentats. Això és així
perquè activistes i investigadors comparteixen moments històrics i estan influenciats per les
idees, l’acció social i política en la que es troben. És a dir, la producció científica no està al
marge dels interessos socials (Montañés, 2009). Alhora, les persones que observen els
processos de protesta no poden fer‐ho al marge de les seves pròpies formes d’entendre i
construir la seva realitat (Calle, 2007). El coneixement és produït, així com tot el que és
observat per un subjecte observador, des del seu particular sistema d’observació (Montañés,
2009).
En aquest tipus d’investigació activista el que es cerca és la construcció de coneixement que
sigui útil per a la transformació social i s’estableix un diàleg entre la teoria i la pràctica, per tal
de teoritzar les pràctiques transformadores. Teoritzar des de la pràctica és una manera de
dotar a les experiències dels moviments socials d’una teoria que sigui la base d’aquestes
pràctiques, i alhora permeti retroalimentar‐la i millorar‐la. Aquesta forma d’entendre la
investigació trenca amb la dicotomia entre teoria i la pràctica i estableix un diàleg entre
ambdues; la pràctica social és font de coneixement quan s’interrelaciona amb una teoria
construïda des d’una perspectiva situada i contextualitzada. La teorització sobre (i des de i per)
el moviment consisteix en posar sobre la taula el concepte gramscià de coneixement no‐ofical,
aquell que generem per nosaltres mateixes mentre lluitem activament per resoldre problemes
pràctics implicats en l’intent de satisfer les nostres necessitats. (Barker, Cox, 2005).
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La investigadora està implicada de forma política i viscuda en els horts i explicita el seu
compromís polític. Aquest fet implica que el diàleg entre teoria i pràctica no és objectiu però si
transparent en quant es fa explícit el punt de partida per configurar l’estratègia de producció
de coneixement. Per mantenir el rigor de la recerca, s’han considerat els límits d’aquest tipus
d’investigació, com la tendència a reproduir el saber acceptat o una bateria limitada de
conceptes (Barker, Cox, 2005).
L’objectiu general de la investigació és
‐

Identificar els factors que augmenten la capacitat de transformació social dels horts
urbans comunitaris.

Els objectius específics són:
‐

Dissenyar i aplicar un model analític que serveixi per estudiar la capacitat
transformadora dels horts urbans comunitaris.

‐

Dotar d’espais de reflexió sobre la pràctica i els coneixements adquirits als horts
comunitaris.

La investigació té com a finalitat general respondre a la següent pregunta d’estudi:
‐

Quins són els factors que fan que els horts urbans comunitaris siguin transformadors
socialment?

Per respondre‐la, s’han construït la següent hipòtesi, amb tres hipòtesis complementàries:
Si darrera dels horts hi ha comunitats que denuncien els conflictes i que assagen noves
solucions, hi haurà transformació social.


La visualització dels conflictes urbans i rurals en els horts urbans comunitaris permet la
posada en escena de noves situacions injustes que fins ara eren tolerables i el
desafiament simbòlic del poder. La denúncia dels conflictes fa aflorar qui es beneficia
d’aquesta situació i quines són les relacions de poder i els mecanismes socials i polítics
que fan perpetuar el problema. Fa que els hortolans prenguin consciència i puguin
començar a canviar valors, pautes i coneixements.



La proposta d’alternatives i l’assaig de solucions en els horts urbans comunitaris
permet experimentar noves fórmules de relacionar‐se amb el territori, que en el cas
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dels horts es tradueix en l’autogestió de l’espai i producció participativa de l’espai, la
creació d’espais de trobada i d’expressió i la generació de valors contrahegemònics. i


La dimensió comunitària en els horts comunitaris urbans relaciona els conflictes i les
propostes amb la gent del territori i els moviments socials, permetent que en aquest
espai de vinculació de barri hi hagi la creació d’identitats col∙lectives i processos
d’aprenentatge de participació política. La presa de consciència política és
imprescindible per comprendre la transcendència dels actes que es desenvolupen des
dels horts.

El següent quadre i diagrama mostren el model teòric que s’ha construït en base a les
aportacions de Defilippis, Fisher, Shragge, (2010), i la seva concepció de comunitat
contestatària. S’ha reforçat, majoritàriament amb la visió de conflicte de Cottino (2003) i
l’acció política de Zibechi (2011). Es destaquen les dimensions (conflicte, alternatives i
comunitat ) del concepte principal (transformació social) i es desgranen els seus components.
Finalment, es proposen també en base a les aportacions d’aquests autors, indicadors per
identificar i poder avaluar si les dimensions de transformació social es donen en els horts.

Els indicadors son el full de ruta per desenvolupar les eines metodològiques que serviran per
contrastar la hipòtesi. L’elaboració del guió de les entrevistes, així com la presentació dels
resultats s’ha fet seguint el model d’anàlisi.
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Diagrama 1. Components i dimensions de la transformació social en horts urbans comunitaris. Font:
elaboració pròpia segons aportacions de Defilippis, Fisher, Shragge (2010), Cottino (2003), Zibechi
(2011).
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Dimensions

ALTERNATIVA
COMUNITAT

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

CONFLICTE

Concepte

Components

Indicadors

Mètode

Distinció dels actors i de les
relacions de poder

Objectius i reptes de l’hort.
Canvi de les percepcions des de que estan a l’hort.

Entrevista
Entrevista

Ús dels propis recursos per
defensar un punt de vista

Missatges i reivindicacions dels horts.
Activitats i pràctiques relacionades amb conflictes

Entrevista/OD
Entrevista/OD

Autogestió i producció participativa Forma de gestionar i produir l’espai
de l’espai

Entrevista/OD

Espai de trobada

Tipus de persones que hi participen i relació entre elles.

Entrevista/OD

Espai d’expressió

Altres espais similars al barri, en quant a obertura i autogestió.
Propostes que ofereix l’hort identificades pels hortolans

Entrevista
Entrevista

Nous valors de col∙lectius al marge

Canvi d’hàbits o de pautes des de que estan a l’hort.

Entrevista

Identitats i ideologies comunes

Sentiment de pertinença al grup i a l’espai de l’hort.
Hores que hi passen.

Entrevista
Entrevista

Processos d’aprenentatge de
participació política

Noves experiències polítiques a l’hort comunitari

Entrevista

Consciència política

Participants conscients del conflicte social i de les alternatives
que es donen des de l’hort.

Entrevista

Relació amb altres horts i
moviments socials.
Relació amb el barri i veïns

Aliances, activitats i mobilitzacions amb moviments socials o
altres horts.
Activitats al barri i relació amb entitats i col∙lectius.
Relació amb el veïnat.

Entrevista
Entrevista/OD
Entrevista

Taula 1. Components i dimensions de la transformació social en horts urbans comunitaris. Font: elaboració pròpia segons aportacions de
Defilippis, Fisher, Shragge (2010), Cottino (2003), Zibechi (2011).
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6.2. Disseny de l’observació
‐ Què cal observar: les dades pertinents
Les dades pertinents seran aquelles que ens donaran la informació necessària per validar o
refutar la hipòtesis plantejada (Quivy, Campenhoudt, 2007). Els indicadors que s’han establert
a partir de les variables i components dels conceptes de la hipòtesis són la guia per a
determinar què cal observar.
‐ Qui cal observar: camp d’anàlisi i selecció de les unitats d’observació
L’objecte d’estudi ja defineix el cas, però cal determinar bé quins son els límits del camp
d’anàlisi. Per tal de verificar la hipòtesi plantejada i donar resposta als objectius establerts, es
seleccionaran dos horts comunitaris de Barcelona que tinguin un grup organitzat i consolidat
darrera.
Hi ha diversos atributs que defineixen la tipologia d’horts comunitaris (més desenvolupada en
el següent apartat), però per la investigació, els casos d’estudi seleccionats es diferenciaran
entre si per la seva ubicació; si estan al centre o a la perifèria, per poder valorar la influència de
la dinàmica urbana i si la distinció urbà – periurbà fa fluctuar les variables. Per altra banda, els
casos seleccionats es diferencien en la mida de l’hort, en la organització del cultiu i en l’edat
dels seus participants.
Un altre criteri per seleccionar els casos d’estudi, és el temps i els mitjans dels que es disposa o
la informació amb la que es pot comptar. Els casos seleccionats són coneguts per l’autora, fet
que permet estalviar temps en l’enteniment del funcionament dels horts.
Tot seguit es presenta una taula amb els diferents horts comunitaris de Barcelona i algunes de
les seves característiques. Les dades s’han extret de la consulta de lectures, pàgines web i
converses informals amb diversos participants dels horts, a les reunions de la xarxa d’horts
comunitaris. Les característiques responen a la classificació que s’ha elaborat, desenvolupada
en el següent apartat:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hort del Forat de la Vergonya Ciutat Vella
Horts Can Masdeu
Nou Barris
Hort del Xino
Ciutat Vella
Hort del Fort Pienc
Eixample
Aki me planto
Sant Andreu
Hort de Poblenou
Sant Martí
Hort Comunitari del Clot
Sant Martí
Hort de la La Farga
Sants‐Montjuic
Hort del Mas Guinardó
Horta‐Guinardó
Hort B ‐ el carmel
Horta‐Guinardó
Hort Sant Antoni
Eixample
Hort Poblesec
Ciutat Vella
Horts ESAB
Eixample
Hort Vallcarca
Gràcia
El Jardinet de l'Om, UB
Eixample
Horts maladeta
Horta‐Guinardó

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

mida

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

edat

petit
mitjà
gran
nenxs
joves
adults

més de dos
anys
menys de
dos anys

comunitari

parcel∙lat
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

okupat

privat

públic
x

x

x

SOCIAL

ubicació ús de la propietat organitació cultiu grup consolidat

terra
recipients

periferia

barri

centre

periurbà

urbà

localització

ORGANITZACIÓ

x x x
x x x x
x
x x x
x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x
x x
x
x
x x
x
x
x
x x
x
x
x

tercera edat

GEOGRÀFIC‐TERRITORIAL

x

x

x

x

Taula 2. Característiques dels horts urbans comunitaris de Barcelona Font: Elaboració pròpia.
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Per aquests motius, els horts seleccionats per a la investigació són:
-

Horts Comunitaris de Can Masdeu; al Districte de Nou Barris, a Canyelles, està a les
faldes de Collserola. Fa deu anys que funciona amb una comunitat de participants
diversa, majoritàriament homes i dones jubilades i gent jove amb experiència
organitzativa. Hi ha un espai cultivat de 2.800 m2 repartit en una trentena de
parcel∙les, on hi participen unes 50 persones en total, i una gran parcel∙la de les
persones que habiten a la casa.

-

Hort del Xino: al Districte de Ciutat Vella, al Raval, fa tres anys que es va obrir. La
majoria de participants actius són joves i adults. En un solar de 400 m2 n’hi ha 200m2
que estan cultivats, cultivats, la resta són espais socials. En el grup motor hi participen
unes 10‐15 persones, però l’espai de l’hort és viscut per unes 50.

‐ Com cal observar: mètodes d’observació.
Per realitzar la investigació s’han usat diferents tècniques d’observació:
Revisió bibliogràfica s’ha consultat material provinent de fonts secundàries com llibres,
revistes, articles, espais web, etc. que han enriquit el marc conceptual del treball relacionat
amb la ciutat i l’espai públic, la comunitat i els moviments socials, així com sobre la temàtica
concreta, els horts comunitaris, i els casos d’estudi. En lectures clau, s’han realitzat fitxes de
lectura per poder extreure i sintetitzar la informació rellevant.
Taller participatiu  El taller és una dinàmica de reflexió conjunta sobre una temàtica
concreta, que ha servit per detectar les necessitats dels horts comunitaris i les idees prèvies
que tenien. Emmarcat en la participació de l’hort del Xino al centre social de Can Masdeu, es
va realitzar el 5 de febrer del 2012 un taller‐debat sota el títol“Els horts com a eina de
transformació social”. Va constar d’una part informativa sobre el model de ciutat de Barcelona
i el rol dels horts urbans, i la presentació de l’hort del Xino i d’altres experiències. En la segona
part més reflexiva, es va realitzar un debat mitjançant dinàmiques de grup, sobre els horts
comunitaris com a eines de transformació social. El taller va ser organitzat i pensat per
diversos membres del col∙lectiu de l’hort del Xino i hi van participar aproximadament 30
persones d’uns 10 horts de Barcelona i d’altres ciutats. La investigadora hi va participar, com a
integrant de l’hort del Xino, dinamitzant la sessió i compartint amb la resta d’hortolans els
dubtes que s’anaven plantejant al anar avançant amb la investigació. (Annex XI‐ XII)
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Observació directa participant  aquesta tècnica permet fixar els comportaments dels actors i
posar de manifest les relacions socials i els fonaments culturals i ideològics subjacents a
aquests comportaments. Aquest tipus de mètodes són adequats per a l’estudi
d’esdeveniments tal i com es produeixen i són complements útils d’altres mètodes d’anàlisi
dels processos d’acció i de transformació social (Quivy, Campenhoudt, 2007). S’ha realitzat
una observació del tipus participant, ja que la investigadora ha estat implicada en aquests
horts i ha permès conèixer de primera mà el seu funcionament. S’ha assistit a assemblees,
reunions, tallers i s’ha visitat diversos horts. S’ha participat activament, formant part de la
comunitat dels horts d’estudi; a Can Masdeu en un hort grupal des del 2009 fins el 2011 i a
l’hort del Xino des del 2011 fins l’actualitat. El maig del 2011 es va implicar també en la creació
de l’hort de la plaça Catalunya, espai on es van trobar persones de diversos horts comunitaris
de la ciutat. Alhora, s’ha estat en contacte i en articulació amb altres horts per reactivar la
Xarxa d’horts comunitaris de Barcelona, durant el període de la investigació s’han realitzat
dues reunions. S’han realitzat quatre observacions, dues a cada hort. La informació recollida
s’ha sistematitzat en una fitxa, on s’hi ha apuntat el nombre de participants, el seu origen, edat
i gènere, l’ús de l’espai i la interacció entre aquests. (Annex XVII ‐ X)
Entrevistes semiestructurades  Les entrevistes serveixen per fer aflorar les percepcions d’un
esdeveniment, les interpretacions o les experiències de l’entrevistat. Són adequades per
l’anàlisi del sentit que els actors donen a les seves pràctiques (Quivy, Campenhoudt, 2007).
S’ha utilitzat l’entrevista semidirigida, on a partir d’un guió obert de preguntes orientatives,
l’entrevistadora i l’interlocutor/a tenen una conversa sobre les qüestions de la recerca. S’han
realitzat 6 entrevistes a 7 participants dels horts seleccionats (una de les entrevistes s’ha fet a
dues persones). Per realitzar les entrevistes s’ha preparat un guió (Annex I) amb els àmbits i les
preguntes necessàries per a validar les hipòtesis. La seqüència i formulació de les mateixes ha
variat segons la resposta de la persona entrevistada, per facilitar el fluir discursiu de la persona
en relació a la temàtica i alhora fer emergir la informació referencial del que ha cristal∙litzat
socialment (Montañés,2009).
Els principals apartats de les entrevistes han estat molt relacionats amb les hipòtesis:
CONFLICTE: objectius i reptes de l’hort, canvi en la percepció dels temes que es treballen ,
activitats i principals àmbits de treball l’hort.
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ALTERNATIVES: presa de decisions, relació amb altres hortolans, existència d’altres espais
similars al barri, percepció de les alternatives que s’ofereixen a l’hort , canvi en la quotidianitat
des de que participa a l’hort.
COMUNITAT: temps que passa a l’hort, participació prèvia a altres col∙lectius, relació amb
altres horts o moviments socials, relació amb el barri, relació amb persones noves a l’hort,
percepció de l’hort com a eina de transformació social.
Les persones entrevistades s’han seleccionat segons el seu grau d’implicació, l’edat i el gènere:
vinculació amb l'hort
constant puntual
jove
Horts Can Masdeu
Home, jove, vinculació constant
Home, jubilat, vinculació puntual
Dona, adulta, vinculació constant
Hort del Xino
Dona, adulta, vinculació constant
Home, adult, vinculació puntual
Home, jove, vinculació constant
Dona, jove, vinculació puntual

x

edat
adult

gènere
jubilat home dona

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Taula 3. Perfil de persones entrevistades als horts d’estudi, segons el seu grau d’implicació,
edat i gènere. Font: elaboració pròpia.
El caràcter abstracte d’algunes qüestions que s’han volgut observar, ha dificultat l’elaboració
del guió de les entrevistes, que s’ha completat amb l’observació participant.
És important escollir el lloc i l’hora idònia per realitzar l’entrevista, per crear un ambient on la
persona entrevistada es senti còmode, sense distraccions o altres persones al voltant. En
alguns casos no s’ha aconseguit crear aquest ambient i els resultats de les entrevistes s’han
vist repercutits. Aquestes han estat menys extenses i més superficials.
Les entrevistes han estat transcrites perfacilitar‐ne l’anàisi (Annex II‐VI)
Devolució  Per poder retornar tota la informació i reflexions recollides al llarg de la
investigació, es realitzarà una devolució amb els horts participants. Aquesta sessió servirà per
continuar el debat i posar de relleu les contradiccions, els acords i els reptes que s’han
detectat al llarg de la investigació. A l’hort del Xino es realitzarà en el marc d’un debat intern a
principis de setembre de 2012. La Xarxa d’horts urbans serà un altre canal per difondre els
resultats que puguin ser útils o d’interès pels horts.
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Tècniques

Principals
característiques

Participants
En l'elaboració: 6
membres de l'hort del
Xino.

Dinàmica de grup per
Taller participatiu debatre sobre una temàtica
En el debat: 30
concreta.
persones de 10 horts
diferents.

Horts comunitaris de
Tècnica complementària per
Can Masdeu
l'anàlisi de processos d'acció
Observació Directa i transformació social.
Hort del Xino
Participant
Fixa els comportaments dels
Altres horts de
actors.
Barcelona i rodalies.

Processos i passos
Gener 2012: sessió conjunta de
preparació del taller amb hortolans
de l'hort del Xino.

Resultats
Idees prèvies dels participants en
horts comunitaris sobre la temàtica
d'estudi.

5 febrer 2012: realització del taller,
Recull de les necessitats del
amb una part informativa i una altra
col∙lectiu d'horts comunitaris
reflexiva
2009‐2011: Implicació horts de Can
Masdeu.
2011: implicació hort (in)dignat
plaça Catalunya
2011‐2012: Implicació hort del Xino
2012: implicació xarxa d'horts
comunitaris
juny 2012: observació directa
sistematitzada (2 a l'hort del Xino i 2
a Can Masdeu)

Conversa amb
Maig 2012: elaboració del guió de
l'interlocutor/a a partir d'un
7 participants en total: l’entrevista.
guió obert de preguntes
Entrevistes
3 de Can Masdeu
orientatives.
Semiestructurades
4 de l'hort del Xino.
Juny 2012: realització de les
Fa aflorar les percepcions,
entrevistes
les interpretacions o
experiències de l'entrevistat
Taula 4: Resum dels principals mètodes d’observació durant la investigació. Font; elaboració pròpia.

Aproximació i coneixement dels
casos d'estudi.
Informacions sobre el
comportament i ús de l'espai dels
horts.
Validar o refutar els discursos de les
entrevistes, comparant‐los amb els
comportaments observats.

Informacions sobre les percepcions i
vivències dels entrevistats, en
relació a les hipòtesis plantejades.
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6.3. Anàlisi dels resultats
L’anàlisi dels resultats té una doble funció, per una banda, analitzar la informació que s’ha
recopilat amb el treball de camp de la recerca, i per l’altra, interpretar els fets inesperats, que
a l’hora de formular la hipòtesi no s’han tingut en consideració. Així, es revisa el model
proposat, i es poden donar noves pistes de reflexió per a futures investigacions (Quivy,
Campenhoudt, 2007).
Per assolir aquests objectius primerament es descriurà i s’agregarà la informació que s’ha
recollit durant el treball de camp, per tal de poder examinar les relacions entre els conceptes
de la hipòtesi. S’elabora una matriu amb les components de les diferents variables i les dades
obtingudes, de forma que es puguin relacionar entre elles (Annex XIII) Per últim, es realitza
una comparació dels resultats obtinguts amb els resultats esperats, per tal d’examinar on es
produeixen les variacions i si és necessari, elaborar noves hipòtesis alternatives (Quivy,
Campenhoudt, 2007).
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7. EL CAS D’ESTUDI: HORTS URBANS COMUNITARIS DE
BARCELONA.
7.1. Una mica d’història
Històricament, els horts urbans tenen una llarga trajectòria i diverses investigacions recents
han destacat la presència dels horts urbans en les ciutats occidentals (Morán, 2009).
En les ciutats industrials del segle XIX i principis del XX els horts urbans tenien un paper lligat a
la subsistència i a alleugerir les condicions de pobresa dels barris obrers, per això se’ls
anomenava “els horts pels pobres”. Durant la primera meitat del segle XX, els horts també
se’ls anomenava “de subsistència”, en un context de guerra on el transport dels aliments no
es podia assegurar i l’autoproducció d’aliments permetia prioritzar el transport d’armes,
municions i aliments per l’exèrcit. Aquesta política anava acompanyada de campanyes per
fomentar el cultiu a les ciutats, i s’aprofitaven els racons cultivables de la ciutat (jardins
particulars, camps d’esport, parcs públics, etc.) per instal∙lar‐hi horts urbans. El gran esforç
per aconseguir disminuir els aliments importats va tenir els seus resultats, i a Anglaterra es
van arribar a aconseguir proporcionar el 10% de les necessitats alimentàries del país (Morán,
2009).
Amb la reconstrucció de les ciutats, després de la guerra, el paper dels horts urbans va quedar
entre les runes i les noves ciutats van donar l’esquena al valor i aportació de les pràctiques
hortícoles urbanes en l’autobastiment alimentari.
No és fins la dècada dels 70 quan els horts van adquirir una dimensió comunitària, com a eina
de noves pràctiques d’autogestió innovadores, com per exemple els jardins comunitaris de
Califòrnia ‐ People’s Park – on es cultivaven uns terrenys abandonats de la universitat de
Berkley. En un context de crisi econòmica va néixer a Nova York els Communnity Garden on
un grup d’activistes van començar a ocupar solars abandonats en els espais residencials del
centre de la ciutat (McKay, 2011). Així, als Estats Units els horts tenen un caire més lligat a la
revitalització de comunitats empobrides i al desenvolupament local que millora la seguretat
alimentaria, les condicions ambientals i la creació de treball (Morán, 2009).
A Europa també es van desenvolupar pràctiques similars, com la Green Guerrilla a Anglaterra,
que des de l’ecologisme i l’autogestió, impulsaven projectes d’horts i també de cria d’animals
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de granja en entorns urbans, incorporant una vessant d’educació ambiental en les seves
activitats i tallers (Morán, 2009). Segons l’autora les funcions dels jardins i horts comunitaris a
Europa son principalment d’oci i de construcció de ciutats més sostenibles, amb la inserció de
la naturalesa en elles, i altres elements que influencien en el metabolisme urbà. (Morán
2009). Conclou que tot i que els horts urbans no neixin amb aquests objectius i tinguin unes
finalitats més encarades a l’oferiment d’un altre tipus de valors recreatius, molt sovint
compleixen aquestes funcions socials i ecològiques. (Morán, 2009).
A nivell quantitatiu, hi ha dades que mostren la presència de l’agricultura urbana en les ciutats
d’avui en dia; es calcula que uns 800 milions de persones participen en l’agricultura urbana a
tot el món, de les quals 600 conrea els aliments per a la seva família. Les Nacions Unides
assegura en un estudi elaborat l’any 2004 que les ciutats del món ja produeixen un terç dels
aliments consumits pels seus habitants, percentatge amb tendència a l’alça en les properes
dècades (Halweil, Nierenberg, 2008). Si donem un cop d’ull a les ciutats occidentals, els
números també són clarificadors; el 40% dels habitants de l’àrea metropolitana de Toronto i el
44% dels de Vancouver produeixen les seves pròpies hortalisses en jardins, balcons o horts
comunitaris de la ciutat. A Nova York existeixen 750 jardins comunitaris destinats a
l’autoconsum i relacionats amb menjadors i programes comunitaris. A Europa nombroses
ciutats tenen horts comunitaris, en països com Anglaterra, França, Suïssa, Alemanya, Països
Baixos, Suïssa, l’Estat Espanyol, etc. (Halweil, Nierenberg, 2008)
A Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia també hi ha un elevat nombre d’experiències d’horts urbans,
amb una història i finalitats encarades a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació. Allà, cultivar
aliments a la ciutat no és una afició, és una necessitat. En aquests països, els habitants de les
ciutats demanen més menjar i més varietat d’aliments que els seus homòlegs rurals, però
viuen més lluny dels centres de producció d’aliments. En resposta a això, la gent sovint
comença a cultivar a la ciutat pel fet de ser una font fiable i assequible d’aliments. Al contrari
del que passa al camp, la manca de diners a la ciutat es tradueix directament en una manca de
menjar (Halweil, Nierenberg, 2008).
Per contra, les iniciatives comunitàries relacionades amb els horts urbans a l’estat espanyol es
poden emmarcar en la tradició de lluites veïnals per espais verds de qualitat com el Parc de
Miraflores a Sevilla (1983), el Parc Oliver de Zaragoza (1993) i la Dehesa de la Villa de Madrid
(1998). Des d’aquesta perspectiva les zones verdes s’entenen com espais propers, impregnats
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d’història, amb la seva pròpia vocació ecològica i que son coneguts, respectats i cuidats pels
veïns. (Morán, 2009).
A nivell local, Barcelona també té un passat agrícola. Durant al dècada dels 60 van arribar als
municipis propers a la ciutat i a la pròpia ciutat, una gran quantitat de persones d’origen rural,
provinents d’Andalusia, Múrcia, etc. Aquests antics immigrants ara són persones jubilades, que
tot i que han passat més de mitja vida a la ciutat, no han oblidat el seu origen rural, i
decideixen cultivar pel seu compte unes terres que de vegades no els pertanyen (Faus, 2008).
El primer hort urbà comunitari d’aquestes característiques, que es té constància a Barcelona va
ser el de l’Hort de l’Avi al districte de Gràcia, que l’any 1986 fruit d’una petició dels veïns
l’Ajuntament va cedir aquelles terres pel seu cultiu. Actualment aquest hort forma part de la
Xarxa d’Horts Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, que es va iniciar l’any 1997 amb l’Hort de
la Masia de Can Mestres. (Fock, 2009). També destaquen els horts okupats en solars en desús,
com l’hort de La Vaqueria a l’Hospitalet, casa okupada a principis dels anys 90, o el parc okupat
d’un solar veí del Centre Social Okupat Les Naus al barri de Gràcia, la primavera de 1999.
Actualment, hi ha més d’una dotzena d’horts okupats a diferents barris de Barcelona (Gavaldà,
2010)

7.2. Models de gestió dels horts urbans
A l’estat espanyol i a Barcelona trobem una gran diversitat de tipologies d’horts urbans;
individual o col∙lectiu, parcel∙lat o comunitari, gestionat per un grup de veïns o per tècnics, i en
aquesta diversitat rau la seva riquesa, com enuncia Aragay (2010);
“En sentim a parlar com els horts en precari o informals, el mas del pobre, la parcel∙la
del desocupat, el fals xalet, el jardí de l'obrer, o l'espai d'oci del jubilat, fent referència
sobretot als horts que es troben a les zones periurbanes de les ciutats, en espais buits
associats normalment a les lleres dels rius o a grans infraestructures viàries. Però
també es poden incloure en la categoria d'horts urbans aquells que sorgeixen en espais
buits, públics o privats, que es troben dins la ciutat (solars abandonats), en petits espais
del propi habitatge (patis, balcons i terrasses), a les escoles, així com també les
iniciatives de l'administració que creen xarxes d'horts urbans municipals dirigits
principalment a les persones jubilades”. (Aragay, 2010: 7)
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Pels propòsits de la present investigació, és necessari classificar les diferents experiències
d’horts, per comprendre en quines s’ha enfocat el treball de camp. Estudiarem les iniciatives
d’horts segons la classificació d’Aragay (2010), que fa referència a la forma d’organitzar‐se
(individual o col∙lectiva) i al tipus de participació (autogestionada o tutoritzada). Hi ha altres
atributs que defineixen la tipologia d’horts, com la seva localització (urbans o periurbans), la
ubicació (a terra o en recipients), la propietat de la terra o de l’espai que s’utilitza (públic,
privat o okupat), la forma d’organitzar el cultiu (parcel∙lat o comunitari) o la mida (segons
nombre de participants o superfície). Si creuéssim aquests atributs trobaríem una gran varietat
de tipologies d’horts, però per la recerca i per la realitat de Barcelona, es prioritzen els dos
primers, tenint en compte la resta en l’anàlisi i en la selecció dels casos, realitzada
anteriorment.
A continuació es presenta la tipologia d’horts, segons el tipus de participació i el tipus
d’organització. Els horts particulars són cultius individuals autogestionats, per contra els
municipals, segueixen sent individuals per la parcel∙lació dels cultius i la poca interacció entre
els hortolans, en el cas de Barcelona, però són tutoritzats i promoguts per l’Ajuntament. Els
horts d’organització col∙lectiva poden ser comunitaris o institucionals, segons l’entitat o
col∙lectiu promotor que hi hagi al darrera. Els horts institucionals tenen una institució al
darrera, que recolza, cedeix, o inclús tutoritza el procés de l’hort. Per contra els comunitaris,
estan autogestionats per un grup més o menys estable, sense cap institució intermediària.
Aquesta classificació és una aproximació per a poder comprendre les tipologies d’horts, però
en alguns casos hi ha experiències que no encaixen en cap dels tipus d’horts plantejats i tenen
característiques d’uns i altres.
Participació

Autogestionada

Tutoritzada

Horts particulars

Horts municipals

Organització
Ús Individual
Ús Col∙lectiu

Horts comunitaris,
Horts institucionals

Horts institucionals

Taula 4. Classificació d’horts urbans segons el tipus de participació i organització. Font:
elaboració pròpia segons Aragay (2010)
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7.2.1. Horts particulars
Són iniciatives individuals de persones que cultiven en els seus propis patis, balcons, terrats a
les ciutats, o a les vores del tren en zones periurbanes. Els primers, anomenats horts al balcó i
al terrat tenen poca productivitat, però sobretot són experiències d’aprenentatge. Sovint
aquestes iniciatives estan promogudes per empreses que venen taules de cultiu, llavors, i
altres materials que poden ser necessaris per fer un hort a casa. Aquest màrqueting va
acompanyat de formacions, o fins i tot programes de televisió, com el que es fa actualment a
la televisió autonòica catalana, patrocinat per tres empreses de la indústria agroalimentària de
Catalunya.
En els segons, els horts en precari, s’hi troben majoritàriament homes jubilats que s’apropien
dels espais erms propers a les vies de comunicació per convertir‐los en hortes fèrtils. Són horts
de dimensions força extenses, que permeten una agricultura de subsistència familiar, però que
al ser ocupats sense el permís de la propietat (generalment de l’administració), tenen poca
estabilitat legal.

7.2.2. Horts municipals
Els horts es plantegen des de les administracions locals propietàries dels terrenys, per a cedir
parcel∙les durant un període determinat (entre 3 a 5 anys) als participants. Els principals
objectius són la recuperació d’espais urbans, l’educació ambiental i la creació d’espais de
socialització . En molts casos estan destinats a un segment concret de la població, persones
majors d’edat, amb necessitats d’inserció social, etc. (Morán, 2009).
En el cas de Barcelona, l’Àrea de Parcs i Jardins de l’Ajuntament té actualment 13 horts
municipals amb més de 300 parcel∙les dirigides a jubilats, que poden gaudir d’elles durant 5
anys després de guanyar un sorteig. L’accés és restringit únicament als destinataris, tot i que
en dos d’aquests horts els centres escolars poden realitzar visites guiades, i recentment alguns
d’aquests espais s’han obert en dates senyalades, en el que han anomenat “Jornada de Portes
Obertes Vine als Horts”. Els adjudicataris han de seguir el model de l’agricultura ecològica i
complir unes normes de comportament i ús que estableix Parcs i Jardins, i cadascú es gestiona
les seves necessitats materials, tot i que algunes coses les proporciona l’Ajuntament i hi ha un
equip de tècnics al darrera. Un cop a l’any fan una assemblea voluntària i algunes reunions
extraordinàries (Aragay, 2010). Els seus participants en fan un ús individual, malgrat que tenen

55

veïns de parcel∙la no hi ha elements comunitaris destacables. La gestió és tutoritzada, ja que
les condicions ja venen donades i els usuaris són informats del funcionament de l’hort.

7.2.3. Horts institucionals
Són els horts que estan promoguts per la pròpia institució o tenen el seu recolzament per tirar‐
ho endavant. És el cas dels horts en centres escolars, centres cívics o universitats. En aquesta
tipologia es troba més varietat en quan al tipus de gestió, dependrà de la institució o del grup
promotor i de l’hort en concret.
Els horts escolars són una eina pedagògica per a aprendre els coneixements agraris i
alimentaris, així com la organització del treball cooperatiu. El treball és dinamitzat pel
professorat o per un/a monitor/a i l’alumnat participa de diverses maneres, depenent del
centre escolar. Només a Barcelona, dels 382 centres escolars del Programa de l’Agenda 21
Escolar de Barcelona, 161 tenen horts. (Agenda 21 Escolar, 2012).
Els horts en Centres Cívics cada vegada més estesos. Generalment, aquests horts estan
vinculats a una entitat o al propi equipament, com es el cas de l’hort de la Cooperativa Cultural
de Rocaguinarda al Centre Cívic del Guinardó. En d’altres, com el del Coll o el de Can Déu, és el
propi equipament el que se’n fa càrrec, amb tallers de formació pel veïnat.
Les universitats són uns altres espais on es construeixen horts urbans. A la Facultat de Biologia
de la Universitat de Barcelona, fa dos anys a la Facultat de Geografia i Història, i també a la
Universitat Autònoma de Barcelona des de fa deu anys. Són horts promoguts per grups
d’alumnes, en els espais de la pròpia universitat, de forma autogestionada. L’objectiu és
difondre a la comunitat universitària i a la resta de societat coneixements agroecològics i
portar‐los a la pràctica.

7.2.4.Horts comunitaris
Malgrat la diversitat en el tipus de propietat dels horts comunitaris, la gestió d’aquests espais
és similar i és el que els defineix; la presa de decisions i gestió col∙lectiva de l’espai, mitjançant
una assemblea periòdica o reunió , on hi assisteixen tots o la majoria d’implicats per a prendre
les decisions pertinents, o trobades informals per discutir un tema concret. Molt sovint també
s’organitzen per grups de treball o comissions, segons l’estructura de l’hort.
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Aquests horts poden tenir parcel∙les individuals o cultivades per famílies o petits grups, poden
no estar parcel∙lats i ser tot un hort comunitari, o una barreja d’ambdues opcions (Morán,
2009). Els seus objectius també són diversos, i dependrà de cada hort, però Morán afirma que
les seves finalitat són aprendre i experimentar amb diferents tècniques hortícoles, potenciar
una cultura agroecològica, crear un espai de trobada i reivindicar la millora o la recuperació
d’espais del barri on es troben. Molt sovint els horts neixen de col∙lectius o associacions
vinculades als moviments socials per aquest motiu tenen un caràcter reivindicatiu i amb
voluntat d’articular lluites i experiències. Generalment hi ha un grup més o menys estable i
d’altres persones que participen puntualment o en tasques concretes. (Aragay, 2010).

A Barcelona actualment hi ha una dotzena d’horts d’aquestes característiques. La majoria eren
solars abandonats que s’han okupat per crear nous espais de cultius d’aliments i socials. Els
horts amb més trajectòria són els de Can Masdeu, amb deu anys d’experiència. Després del
15M a la primavera del 2011, en algunes assemblees de barri es va començar a plantejar la
possibilitat de fer un hort i algunes d’elles ja ho han fet realitat , com a Poblenou o Sant
Andreu. D’altres ho estant planificant, com Gràcia o l’Eixample esquerra.
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7.3. Els casos d’estudi
A continuació es presenten les dues experiències d’horts comunitaris de Barcelona que s’han
seleccionat pel treball de camp. És una descripció dels dos casos i dels seus contextos.

7.3.1. Horts comunitaris de Can Masdeu

Imatge 1. Horts comunitaris de Can Masdeu. Font: www.canmasdeu.net
Els horts comunitaris de Can Masdeu neixen de la mà de la okupació de l’antiga leproseria de
Can Masdeu, abandonada des de feia més de 50 anys. La masia es projectava segons els seus
okupants, com un espai amb gran potencial per a cultivar en les seves terrasses de sòl fèrtil,
amb orientació a solana i amb accés a les aigües de mines de la vall.
A la primavera del 2002 va tenir lloc la primera actuació dels horts comunitaris; una plantada
popular amb els arbres reciclats de la Fira de la Candelera de Molins de Rei. També es
començaren a plantar alls i patates conjuntament amb habitants de la casa i veïns del barri.
Però no és fins al setembre de 2002 que es fa la inauguració dels Horts Comunitaris, on hi
assisteixen amics i familiars i es comencen a obrir terrasses de cultiu. (Aragay, 2010).
Durant una època els horts s’organitzaven de forma espontània, sense una estructura clara i
consensuada de funcionament. Les persones del barri interessades s’apropaven als horts,
demanaven una parcel∙la per poder cultivar i se’ls hi facilitava l’accés. Aquell hivern
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s’estructura el projecte i es va celebrar la primera assemblea dels Horts Comunitaris. (Aragay,
2010). Es constituí també l’Associació per a la Defensa dels Horts Comunitaris de Nou Barris,
per disposar d’un instrument legal davant d’un possible desallotjament. Per això, es van
explicitar els objectius dels horts, que s’establien de la següent manera.


Generar un espai de relació i d'interacció social comunitària al barri, entorn a l'excusa
de l'agricultura, potenciant la relació intergeneracional i intercultural i la participació.



Apropar l’agricultura ecològica en un entorn urbà



Empoderar als participants a l'hora de gestionar espais naturals propers a la ciutat de
Barcelona.



Recuperar l'ús agrícola tradicional de la finca.



Desenvolupar experiències en col∙lectiu, més enllà de la vida en comunitat.



Potenciar l’autonomia del grup dels horts respecte el grup d’habitants de la casa.



Cercar un equilibri intergeneracional i de gènere.

ESTAT ACTUAL
Actualment els Horts Comunitaris estan dividits en 31 parcel∙les d’entre 25 i 50 m2, l’hort dels
habitants de la casa, d’uns 1300 m2, i l’hort comunal de 150 m2, que és treballat de forma
conjunta per alguns participants dels horts. En total 2.800 m2 per una cinquantena de
participants. De mitjana a cada parcel∙la hi ha entre una i dues persones. Els horts no tenen
horaris i estan oberts, tot i que n’hi ha alguns que tenen tanques i porta amb pany. (Aragay,
2010).
Hortolans
El grup de participants és divers en molts aspectes. Per una banda hi ha gent que viu a la casa
(un grup de dues o tres persones involucrades en els horts comunitaris) i el seu grau
d’implicació és força elevat. La majoria d’hortolans viuen al barri i la seva participació també és
força quotidiana. Hi ha un grup de joves, alguns del barri i d’altres que no però que es
desplacen per treballar a l’hort i participar de les activitats que s’organitzen.
D’aquesta classificació també es desprèn una altra diferenciació que és la que caracteritza i
estructura més la dinàmica dels horts; l’edat. En els horts hi ha gent des de 25 fins a 85 anys.
La majoria de jubilats són homes, que busquen en els horts la recuperació del seu passat rural i
passar‐hi el seu temps lliure. Hi ha un grup de dones d’entre 40 i 50 anys, molt actives en el
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moviment associatiu del barri, que fan de vincle entre el barri i els horts. Per últim, la gent jove
busca en els horts l’aprenentatge del món agrícola, però són més inestables i malgrat que hi ha
un grup constant, d’altres van rotant. Cada sector aporta aspectes diferents al conjunt dels
horts; la gent gran amb experiència en l’agricultura aporta els coneixements tècnics i la
constància i la gent jove, en canvi, té més rodatge en la presa de decisions col∙lectives o en
formes d’organització. També hi ha altres diferències , ja que els hortolans tenen orígens ben
diversos; uns venen del món rural, que coincideixen amb la gent gran, i d’altres tenen origen
urbà, que acostumen a ser la gent jove. La coincidència en un mateix espai de treball i de
participació de persones de diferents edats i orígens enriqueix el projecte i permet l’intercanvi
intergeneracional i intercultural entre els participants, malgrat de vegades també implica més
conflictes.

Imatge 2. Intercanvi intergeneracional: aprenent a plantar faves. Font;elaboració pròpia.
Presa de decisions; l’assemblea
La presa de decisions es fa mitjançant una assemblea mensual, on es posa el dia de l’estat de
les parcel∙les i es debaten els temes que des de les comissions es plantegen. La dinamització de
l’assemblea és quelcom voluntari i rotatiu, però la majoria de vegades és la gent de la casa o la
gent jove la que duu a terme aquesta tasca. Dins de la casa, hi ha un grup d’unes dues o tres
encarregades dels horts comunitaris. Aquesta organització desencalla possibles conflictes i
permet que el grup dels horts sigui més operatiu, però alhora, minva autonomia al grup i fa
que l’accés a la informació sigui desigual.
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Per facilitar el treball, els Horts Comunitaris també s’organitzen en comissions o grups de
treball temporals, que executen el que es decideix a l’assemblea, amb cert marge de decisió si
és necessari. La comissió d'aigua, de fems, de terres, de festes, d’economia, etc. Han existit
altres comissions, com la d’eines, l’hivernacle, coneixements, defensa de la vall i resolució de
conflictes però actualment no estan en funcionament. (Aragay, 2010).
Per entrar al projecte, existeix un protocol flexible i adaptable a cada cas. La persona que vol
participar en els horts es presenta a una assembla i explica les seves motivacions. Se la convida
a assistir a altres assemblees, a participar en les activitats comunitàries dels horts i a
col∙laborar en alguna parcel∙la o a l’hort comunal. Aquest temps d’adaptació permet que el
grup conegui a la persona i la persona al grup. (Aragay, 2010). Actualment la llista d’espera
està tancada, ja que no hi ha espais lliures ni es preveu que n’hi hagi. S’ha decidit no obrir més
parcel∙les, per la limitació d’aigua i de terra: la vall està a la seva capacitat màxima d’espai
cultivable.
Característiques agrícoles
Als horts es practica l’agricultura ecològica, tan pel que fa al cultiu, com sovint a la producció
de planter i llavors, que es fa en la gran majoria a les cases dels hortolans.
Els horts són força productius, per la seva mida, la fertilitat de la terra i el temps que els
hortolans més experimentats i amb més disponibilitat li dediquen. Els horts dels més joves són
espais d’aprenentatge i d’apropament al món agrícola, malgrat s’acaben convertint també en
fonts d’abastiment alimentari.
Gairebé tots els horts tenen compostador propi, alguns amb la resta de les podes o del canvi
de collita i d’altres fins i tot i afegeixen restes orgàniques que porten de casa. Tot i això, la
forma més important d’abonar l’hort és mitjançant fems de vaca, d’ovella o de cavall que es
van a buscar conjuntament. (Aragay, 2010).
L’aigua és un bé escàs i comú en els horts de Can Masdeu. Té la peculiaritat que no prové de la
xarxa urbana, sinó que és exclusivament d’aigua de pluja. S’han recuperat dues mines d’aigua i
basses que hi ha a la finca i un dipòsit on es desvia l’aigua quan les basses són plenes. Aquestes
basses s’omplen per l’escorrentia de la muntanya i arriben als horts mitjançant un sistema de
distribució d’aigua amb canalitzacions i aixetes. Durant gran part de l’any el reg és lliure i
comença a haver‐hi restriccions a partir del juny fins al setembre. Abans, ja es parla a
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l’assemblea i la comissió de l’aigua fa les propostes de funcionament, que han anat variant
durant aquests anys. (Aragay, 2010).
Aspectes comunitaris
Els horts ens si són un bé comunal i la gestió és col∙lectiva, tot i que la majoria d’ells estan
parcel∙lats. La parcel∙lació va ser un fet espontani dels inicis i alguns membres dels horts es
pregunten com hagués estat el procés, si el treball de les terres fos també col∙lectiu. El
ressorgiment del camp comunal, fa un parell d’anys, és un experiment que ha donat més sentit
a la dimensió comunitària dels horts. D’altres creuen que una gestió comunal de la terra no
aportaria més beneficis, i que seria més aviat una font de conflictes.
Els recursos naturals dels horts, com l’aigua i la terra, són un bé comú i escàs, que tenen un
important pes en la dinàmica i funcionament dels horts. Les comissions d’aigua i terra són les
encarregades de vetllar pel bon ús d’aquests recursos, i tots els participants tenen la
responsabilitat de tenir‐ne cura.
Hi ha treballs de manteniment de les infraestructures i de l’entorn dels horts que es fan de
forma col∙lectiva. Són jornades comunitàries, on es realitzen tasques de manteniment en
l’entorn dels horts, i es crea un espai de convivència i de coneixença entre els integrants dels
horts. Sempre s’acompanyen amb un bon àpat, i de vegades amb alguna activitat lúdica, com
un ball o un passi de fotografies o documentals.

Imatge3 . Jornada de treball comunitari als horts de Can Masdeu. Font; www.canmasdeu.net
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Els diners dels horts són gestionats per la comissió d’economia, i es nodreixen de la quota
mensual i d’activitats que s’organitzen des dels horts. Aquests diners s’inverteixen en el
manteniment d’infraestructures, la compra d’eines, i en les activitats socials internes, com
dinars i aperitius. Abans els fems també es pagaven del pot comú, per últimament cada
persona que agafa fems paga la quantitat proporcional als sacs que agafa. Anualment es
mouen entre 1000 i 1500 euros. (Aragay, 2010).
S’han realitzat també xerrades i tallers sobre agricultura ecològica i les diferents formes de
cultiu pel col∙lectiu de participants dels horts. L’assistència de la gent gran a aquests
esdeveniments ha estat escassa i l’intercanvi de coneixements es dóna més aviat en l’espai
informal del treball a l’hort.
La participació en les activitats del barri també són un pilar dels horts comunitaris. La Cultura
va de Festa, el Festival de Sopes del Món Mundial o el Carnestoltes. S’aprofiten aquests actes
per donar‐se a conèixer al barri i alhora difondre algun missatge reivindicatiu. Aquestes
activitats, així com els dinars i festes internes, generen dinàmiques de relació diferents a les
que hi ha durant les assemblees.
Com tota iniciativa col∙lectiva, els horts de Can Masdeu no estan exempts de conflictes. El
principal conflicte que fa perillar la seva continuïtat és la possibilitat d’un desallotjament, ja
que les terres okupades són propietat de la Fundació Hospital de Sant Pau, que des d’un inici
va denunciar la seva okupació. De moment el procés està aturat, la sentència va quedar
invalidada per no ser executada 5 anys després de la seva publicació.
En els horts també hi ha conflictes de caire intern. El tema de l’aigua és un dels aspectes més
conflictius, per la diversitat d’opinions i maneres de fer. És un bé escàs però vital pels horts.
Les tanques que ballen alguns horts també són font de conflictes. Aquestes es van posar en un
inici per l’existència del porc senglar a la vall i pel robatori d’hortalisses als horts que no es
veuen des de la casa. Hi ha un sector de l’assemblea que és contrari perquè es considera que
és una manera de potenciar la propietat privada en un espai comú, i que manifesta un
rerefons de desconfiança. De moment s’han regulat certs aspectes; l’alçada de les tanques i els
materials, que siguin el màxim naturals i que s’integrin en el paisatge. També hi ha hagut
conflictes personals, que repercuteixen en el funcionament dels horts. (Aragay, 2010).
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7.3.2. Hort comunitari del Xino.

Imatge 4. Entrada hort del Xino. Font: hortdelxino.wordpress.com
L’hort del Xino s’obre l’any 2009 arran d’una okupació de veïns i veïnes vinculats a centres
socials okupats del barri. Durant aquell any a Barcelona hi havia hagut desallotjaments i aquest
era el cas de Reina Amàlia, situat en el solar on ara hi ha l’hort. L’okupació de l’hort es va fer de
forma festiva per reivindicar un espai social al barri, que després d’aquest desallotjament
s’havia quedat sense espais oberts. A l’espai web ho diu clarament: “Som un grup de gent del
barri que davant de la falta d’espais verds i enciams frescos al barri vam decidir crear un hort
comunitari en un solar abandonat”
Durant el primer any es van realitzar tasques de neteja per poder començar a cultivar, i
activitats socials a l’hort, com cinema a la fresca, participant a les festes populars del barri, i
obrint l’espai els diumenges per la tarda.
Al següent any la gent va canviar i els que havien iniciat el projecte es desvincularen, deixant
pas a nous veïns i veïnes del barri. Entre d’altres activitats, a l’hort es celebrà la tercera
trobada de la xarxa d’horts de Barcelona, cinema a la fresca i un taller obert de compostatge.
També s’inicià el grup del taller amb nens i nenes del barri, que cada dissabte obre l’espai pels
més petits, amb activitats semidirigides. I es celebrà el segon aniversari de l’hort, amb dinar,
espectacles i passis de vídeo, etc.
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Aquest últim any han arribat a l’hort persones noves, que han fet créixer el grup motor de
l’hort, però també hi ha hagut veterans que han deixat el projecte. Malgrat aquest moviment,
hi ha un grup de persones que s’ha mantingut i això ha permès que algunes de les dinàmiques
de l’hort es mantinguessin. Tot i així, aquesta rotació de persones en el col∙lectiu dificulta la
continuïtat i la cohesió del grup. S’ha d’invertir espai i temps per traspassar la informació i
alhora els valors de l’hort, i de vegades redefinir els objectius de l’hort. Això fa que ara es
plantegi un debat de caire intern, per definir clarament les finalitats de l’hort i cap a on
s’enfocaran els esforços aquest proper any.
La novetat d’aquest tercer any ha estat la bioconstrucció, amb la creació de diverses
infraestructures i la participació de diversos col∙lectius, alguns vinculats a la universitat. També
s’ha construït un forn de pa popular, amb l’objectiu d’aprendre aquesta tècnica i alhora poder
obrir més l’hort al barri. S’ha realitzat un taller de conserves de tomàquet, de construcció
d’una espiral d’aromàtiques i s’ha participat activament en una acció de les manifestacions
globals del 15 d’octubre, amb coordinació amb l’Aliança per la Sobirania Alimentaria de
Catalunya. També s’ha reactivat, juntament amb altres horts comunitaris propers, la xarxa
d’horts de Barcelona. La primera reunió es va celebrar al Xino, amb la participació d’una
trentena de persones, de 15 horts diferents. Respecte la relació amb el barri, s’ha col∙laborat
amb les festes populars, organitzant un berenar a l’hort i convidant a cooperatives de consum,
perquè expliquessin el seu projecte. També s’ha participat en alguna activitat cultural, com una
performance artística d’un grup de teatre del barri.

ESTAT ACTUAL
L’hort té aproximadament uns 450 m2. D’aquests uns 200 m2 estan cultivats en parcel∙les
comunals i la resta són camins o espais socials: una placeta, una barra de bar, l’escenari, el
forn. L’hort està tancat amb clau i s’obre tots els diumenges per la tarda, on hi ha una persona
responsable encarregada d’obrir i d’acollir a les persones noves que arriben. Totes les
persones que formen part del grup promotor de l’hort tenen clau i entren i surten de l’espai
quan convé. El grup de planificació és el que organitza les feines que s’han de fer el diumenge,
tot i que molt sovint són les pròpies persones que participen que s’organitzen al moment.
Hortolans
El “nucli dur” de l’hort està format majoritàriament per persones joves i de mitjana edat que
viuen al barri. L’origen és divers, catalans, de l’estat espanyol,europeus i llatinoamericans, però
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la majoria tenen un perfil similar; joves que segueixen estudiant o amb feines esporàdiques,
adults a l’atur o amb petites feines. Tots de ciutat, excepte alguna persona que té algun vincle
amb el camp. També hi ha un grup de nens i nenes, que estan a l’espai quan està obert i
participen dels tallers. El seu origen és encara més divers que el grup promotor; pakistanesos,
marroquins, indonesis. Amb ells s’apropen també les famílies, tot i que majoritàriament venen
sense els adults.
Els diumenges arriben altres persones del barri o de la ciutat, algunes de forma més constant i
d’altres puntualment. Aquest és l’espai de trobada de tots els participants de l’hort i on s’hi
generen els vincles i els intercanvis més importants. L’organització és espontània i es creen
grups de treball segons les afinitats, els interessos i les habilitats.
Les eines de comunicació del col∙lectiu de caire intern són el correu electrònic, i les trobades
dels diumenges per la tarda i les assembles. De cara enfora hi ha una cartellera on es pengen
les novetats de l’hort i també un blog on s’actualitzen i es fa difusió de les activitats.
Presa de decisions
L’hort s’organitza en una assemblea mensual, oberta a tothom. L’assemblea serveix per posar
en comú les tasques dels grups de treball, prendre decisions que concerneixin a tot l’hort i
respondre a necessitats generals de l’hort o demandes externes de col∙laboració. La
dinamització és espontània i els temes a parlar es decideixen en el mateix moment.
Actualment l’hort està organitzat en grups de treball, però molt sovint aquesta organització no
és operativa en tots els casos. Actualment hi ha tres grups de treball:
Taller nens i nenes; l’objectiu és donar un espai als nens i nenes del barri de joc dinamitzat, on
fomentar l’apropiació i la cura de l’hort. Els tallers es realitzen tots els dissabtes i el grup
promotor es troba prèviament per preparar els tallers.
Bioconstrucció: per incorporar noves infraestructures, materials i mobiliari a l’hort, s’ha creat
un grup de dinamitza el treball. Actualment hi ha dos projectes en curs; la construcció d’una
caseta – magatzem amb la col∙laboració de la Universitat i el grup StAP BCN, i un forn de pa. Ja
hi ha un escenari i un bany sec.
Planificació; grup que decideix com s’organitza l’hort, què plantar i quan. Aquest grup és el que
després comunica a la resta d’hortolans com s’ha decidit planificar i quines són les tasques a
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realitzar, tan els diumenges amb al gent del barri, com els dissabtes si des del taller dels nens i
nenes es decideix treballar a l’hort.
També es participa a les festes del barri, s’organitza l’aniversari de l’hort, o es munta algun
taller puntual. En aquestes ocasions es creen grups per cada activitat.
Característiques agrícoles
La meitat de l’espai de l’hort és espai social; una plaça, el magatzem, el forn de pa, l’escenari,
el bar. La resta són cultius d’hortalisses i plantes ornamentals d’agricultura ecològica, on s’hi
apliquen diverses tècniques d’aquest gran paraigües. En un espai hi ha parades en crestall, un
espiral d’aromàtiques, elements de la permacultura, entre d’altres.
La terra s’ha hagut de treballar des d’un inici, per aportar els nutrients necessaris perquè fos
cultivable, mentre es treia un gran volum de runa de l’enderroc de la casa que hi havia amb
anterioritat. S’hi ha afegit terra, adob, s’ha deixat descansar. Cada bancal obert ha implicat un
esforç del col∙lectiu per recuperar la fertilitat de la terra.
L’aigua actualment es va a buscar a una font propera, amb garrafes i un carretó. De vegades
també s’omplen bidons de més capacitat. Durant els mesos d’hivern la demanda d’aigua de
l’hort és menor i no cal organitzar‐se. A l’estiu, el reg s’organitza per torns, generalment cada
setmana hi ha una persona encarregada de regar l’hort.
Les llavors i el planter tenen diverses procedències. Hi ha una part del planter que es fa a l’hort
o a casa dels hortolans. L’altra part es compra en mercats o botigues especialitzades,
prioritzant que sigui ecològic. Les llavors sovint són comprades o regalades, però no hi ha una
producció de llavors pròpia.
A l’hort hi ha un espai pel compostatge, on es tiren les restes orgàniques domèstiques d’alguns
dels hortolans i de les restes vegetals que es produeixen al propi hort.
Elements Comunitaris
A l’hort del Xino tot l’espai és comunitari i fins fa uns mesos no hi havia parcel∙les assignades a
persones en concret. Això ha condicionat molt l’organització del col∙lectiu i de les persones que
hi participen, sobretot pel que fa a l’edat. Les persones jubilades, tot i que algunes de forma
esporàdica col∙laboraven a l’hort, no estan vinculades en el seu manteniment quotidià. Per
invertir aquesta dinàmica, des de fa uns mesos s’ha acordat que un dels jubilats més implicats
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tingui un tros on cultiva les seves hortalisses. Malgrat aquesta parcel∙lació, aquest espai és
cuidat per tots els participants.
Les eines, el planter, les llavors, etc. són béns comuns de l’hort. El grup de treball de
Planificació són els que s’encarreguen de subministrar o demanar a la resta de participants el
que falta per poder continuar amb l’activitat de l’hort.
També els diners són de la comunitat de l’hort i hi ha una persona encarregada de portar els
comptes. Les despeses majoritàriament són per comprar llavors o planter, per materials dels
tallers o d’activitats puntuals i per dinars o sopars comunitaris. L’entrada de diners s’ha fet
sobretot amb la organització d’àpats a l’hort, i aquest any 2012 amb una tómbola on es van
vendre números i sortejar diversos premis i una jornada a Can Masdeu, amb la participació de
més de 100 persones a les activitats i al dinar.
Les infraestructures són de gestió i gaudi comunitàries. El compostador, l’escenari, el forn de
pa i magatzem, són elements de l’hort que molt sovint van més enllà del necessari per
gestionar un hort, però que s’han construït a mesura que el col∙lectiu tenia la necessitat o la
il∙lusió de que hi haguessin aquestes altres funcions a l’hort.
Els diumenges per la tarda l’espai s’obre al barri, amb les jornades de treball comunitari. En
elles, es realitzen les tasques pendents; algunes relacionades amb l’horticultura; neteja i
preparació de bancals, sembra, plantacions, collites, i d’altres relacionades amb els projectes
que estan en marxa, com el forn de pa o la construcció del magatzem i la barra.

Imatge5.Pissarra al mur de l’hort.Font. http://hortdelxino.wordpress.com
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CAPITOL III. RESULTATS

8. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS
Els resultats obtinguts de les entrevistes, el taller i la observació participant en diferents
activitats dels horts, es presenten en base als conceptes que s’han treballat en el model
d’anàlisi. D’aquesta manera s’organitzen en funció de les 3 dimensions de la transformació
social que s’han establert al llarg del treball; conflicte, alternatives i comunitat, i les categories
de cada dimensió i en categories amb molta informació s’ha subdividit en noves
classificacions, per tal d’agrupar els resultats.

8.1. Visualització del conflicte
En la hipòtesi es plantejava la necessitat que els horts comunitaris visualitzin el conflicte per
ser eines de transformació social. Per facilitar la presentació dels resultats, la visualització dels
conflictes s’han dividit en conflictes urbans i conflictes rurals, pel caràcter rurbà dels horts
urbans. Visualitzar el conflicte permet senyalar qui són els actors que es beneficien d’una
situació injusta i genera nous marcs d’acció col∙lectiva, desplaçant el llindar del que és
tolerable. Alhora, s’ha observat si els horts utilitzen els seus recursos per defensar un punts de
vista.
L’hort és percebut com un espai amb una visió crítica del que passa fora, un lloc on poder
apropar‐se a les persones. Fa que la gent es faci preguntes i alhora potencia l’organització
davant dels problemes i el malestar social.
Conflictes urbans
La major part dels conflictes que es visualitzen als horts urbans estudiats són problemes
relacionats amb les ciutats, tan en relació a l’estil de vida urbana com a les polítiques que
s'impulsen i l'afectació que té en els seus habitants. En el discurs de les entrevistes, se'n citen
alguns, però és la pràctica dels horts okupats, la que posa de relleu l'abandó de solars a les
ciutats.
En certa manera, la ciutat és percebuda com una gàbia, una presó amb un ritme d’activitat
trepidant i individualista, i l'hort un refugi:
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”El bullicio de la ciudad te agobia, que si bocina aquí, que la gente que pasa, que cada uno
anda su rollo… es difícil. Yo creo que aquí venia a aislarme del mundo. Pasar la puerta (del
huerto) para mí era salir de Barcelona”. (Home, adult, vinculació puntual, Hort del Xino)
També es fa referència a la normativització i regulació de les vides, i com aquesta manca de
llibertat no permet ni promou les relacions entre les persones que viuen a la ciutat:
“Primero los problemas son problemas sociales, que no nos vinculamos, estamos siempre
dependientes del conocimiento de los demás, nunca nos dejan experimentar, nunca nos dejan
hacer nada, tenemos leyes para todo, todo esta tan pautado y puesto dentro de cajones, que
asfixia”. (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
Les polítiques urbanístiques que s’impulsen també són percebudes i viscudes:
“Mira donde vivimos, en Barcelona, mira las políticas urbanísticas que nos rodean desde hace
muchos años. Son cosas que sales a la calle y las ves, te llaman la atención, como está el tema,
y más si vives en el centro.” (Dona, jove, vinculació puntual, Hort del Xino).
Des de la pràctica és des d’on els horts desafien les relacions poder respecte la construcció i la
vivència de la ciutat. Mitjançant l’okupació d’espais en desús posen de manifest les
incoherències del model de ciutat, com l’abandó de terrenys que poden tenir un ús social.
Conflictes rurals
La part rural dels conflictes expressats es detecta en la necessitat de la relació amb la
naturalesa dins de la ciutat i en la manca d’espais més verds, però no hi ha un pes de les
problemàtiques rurals en els discursos de les persones entrevistades, ni en les pràctiques dels
horts, com a tals. Al llarg de les entrevistes es fa referència alguns conflictes; els transgènics, la
despoblació del camp, la destrucció de la pagesia als anys 60, la desaparició de l’agricultura
urbana. Però no hi ha una consciencia dels problemes rurals, ni tampoc una identificació amb
el moviment agroecològic o per la sobirania alimentaria. En el cas de Can Masdeu, la
participació de persones d'origen rural fa que els problemes del camp es transportin a la ciutat,
sobretot pel que fa a la desruralització de la societat en l'època de la Revolució Verda:
“Me parece muy interesante ver lo que ha sido nuestra historia, digamos, de Catalunya, de
España, en los últimos casi 50 o 60 años, ver qué significa que destruyas el campesinado de esa
manera y lo metas a vivir en bloques de ocho pisos, sabes? Y construir así esos monstruos,
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como Barcelona ahora mismo, y rodalies. Y como a pesar de eso, siempre hay como una fuerza
en la gente de no querer ese tipo de vida.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can
Masdeu)
Són problemes que s’anomenen però que no estan presents en la quotidianitat dels horts. De
nou, el vincle amb el que és rural es materialitza no tan en una crítica discursiva al model, sinó
des de la pràctica, aportant solucions o assajos gairebé de forma inconscient.
La distinció dels actors i les relacions de poder o l’ús dels recursos propis per defensar una
opinió davant d’un conflicte, sobretot quan no afecta directament als interessos de l’hort, és
poc comú. La finalitat dels seus participants no és visualitzar els conflictes socials, sinó obrir un
espai des de la col∙lectivitat. Aquesta activitat tan concreta, que implica una dedicació
constant, costa de compatibilitzar amb una crítica social.
La participació dels horts en accions polítiques on es visualitzin els conflictes és puntual, i la
difusió dels seus missatges es fa mitjançant la participació d’esdeveniments al barri, com la
festa major, actes culturals amb la implicació del teixit associatiu, entre d’altres.

8.2. Proposta d’alternatives
En la hipòtesi presentada es considera que perquè els horts urbans comunitaris siguin eines de
transformació social han de proposar alternatives i assajar solucions. En el cas dels horts
aquestes alternatives passen per l’autogestió, generar espais de trobada i d’expressió,
l’organització per l’autoabastiment alimentari i la generació i potenciació de nous valors.
Autogestió de l’espai
Les dues experiències d’horts urbans funcionen de forma autogestionada, és a dir, que és la
pròpia comunitat d'horts urbans que decideix i executa les seves decisions. Això té diverses
implicacions, tan a nivell organitzatiu, com en la construcció i generació de nous espais, i per
tant, amb la vinculació i el sentiment de pertinença a un lloc.
La percepció de gestionar el que és propi, és molt generalitzada i es vincula amb
l’empoderament que implica decidir de forma autònoma què es vol fer a l’hort:
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“Nosotros tenemos nuestra propia ley, y aquí mandamos nosotros, y ya está” (Home, jove,
vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
“El hecho de hacer algo que parta de una iniciativa vecinal, sin ningún tipo de entidad
gubernamental o privada por en medio, me parece un buen experimento y creo que si que se
puede llevar a cabo.” (Dona, jove, vinculació puntual, Hort del Xino)
Aquest discurs sempre va acompanyat d’una comparació amb models més verticals, com el
municipal, on la forma de funcionar i les decisions no són preses per les persones participants,
sinó per terceres instàncies:
“La llibertat de tota la gent de poder decidir el que fas, es lo primordial. Si fos de l’ajuntament,
l’ajuntament et dirà què has de fer, quan de temps has d’estar, i en canvi, d’aquesta manera
ets tu qui decideixes què es el que fas. Amb tot, amb l’aigua, amb les terres i amb tot.” (Dona,
adulta, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
“Aquí no nos va a mandar nadie, lo decidimos solos. Por ejemplo en las reuniones se dice
“queremos hacer esto, quien está de acuerdo?” Los que están de acuerdo dirán si, los otros
dirán no,… la mayoría manda a los demás. (…) Si es del ayuntamiento, lo ponen como dice el
ayuntamiento y aquí las reglas nos las ponemos nosotros.” (Home, adult, vinculació puntual,
Hort del Xino)
En el taller i observacions participants també s’ha detectat altres postures, que malgrat la
reticència inicial que la majoria presenten, també hi ha la creença que depenent del projecte
pot tenir beneficis, com més obertura o accés a determinats recursos.
L’autogestió també implica fer front a dificultats, com per exemple la gestió de l’escassetat de
l’aigua, que enlloc de generar cohesió, pot generar desconfiança.
En els dos casos d’estudi l’autogestió està relacionada amb l'okupació, és el mitjà a través del
qual s’aconsegueix aquest grau d’autonomia i independència d’institucions o del mercat.
“Estamos okupando., es decir, que nosotros hemos realmente pasado por encima, pero debajo,
por al lado, hemos sorteado completamente al mercado y a las instituciones para realmente
estar viviendo esta experiencia.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
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L'okupació permet accedir a l'espai de forma lliure, sense burocràcies ni intermediaris, però
també té unes implicacions negatives, com la barrera que pot ocasionar a gent que es podria
implicar a l’hort:
“Cuando la gente mayor entra en el huerto y se interesa un poco por la situación del espacio, la
situación administrativa, el hecho de que este okupado, tira un poco para atrás, a ciertas
personas Pero a nivel interno, creo que nos hace funcionar mejor. Creo que el hecho de que no
haya ningún impedimento, ningún papeleo, ni dinero por medio es importante para este tipo
de proyectos.” (Dona, jove, vinculació puntual, Hort del Xino)
Respecte la presa de decisions, els dos horts s’organitzen al voltant d’una assemblea mensual,
però també hi ha espais de decisió en moments més informals:
“Ens reunim en assemblea, una vegada al mes, i allà intentem decidir totes les coses possibles, i
si no hi ha temps es van fent cada diumenge. Més o menys, en grups de treball, perquè sinó
seria un caos, que es poden trobar a part de l’assemblea.” (Dona, adulta, vinculació constant,
Hort del Xino)
De vegades les assemblees no són suficients per resoldre problemes o preocupacions de la
minoria, que queden silenciats per la majoria. En les assemblees dels horts comunitaris també
hi ha rols de poder, manipulacions, reproducció de dinàmiques autoritàries.
“Yo lo he planteado muchas veces en la asamblea, pero sabes que pasa, que la gente lo que no
le interesa, lo rechaza. Yo lo he dicho muchas veces, pero cuando yo digo eso, la gente se calla,
Como aquel que dice, dame pan y dime tonto.” (Home, jubilat, vinculació constant, Hort de Can
Masdeu)
Els espais i moments de decisió també es donen fora de les assemblees, a les jornades de
treball comunitari o altres moments informals.
Generar altres espais col∙lectius, a part de l'assemblea és important per poder crear un bon
clima i fomentar el coneixement mutu. En els dos horts entrevistats es combinen els espais de
presa de decisions com assemblees o reunions, amb els espais de treball col∙lectiu, i espais
lúdics.
“Un domingo al mes hacemos asamblea, y un domingo o sábado al mes hacemos jornada de
trabajo comunitario en el valle, que es una forma también de encontrarnos y de trabajar
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juntos. El trabajo es un valor fundamental, y es más fácil a veces encontrarte trabajando que
no encontrarte en una reunió.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
Els moments d’activitats i les intensitats de l’organització són fluctuants, i segons la
programació hi ha moments de més implicació i moments que menys. En el cas de l’Hort del
Xino la flexibilitat del col∙lectiu permet que es puguin generar estructures organitzatives quan
fa falta:
“A veces, hay una organización tremenda que permite muchas cosas, (...) hay un momento de
efervescencia total, cuando hay una cosa dónde todo el mundo se siente representado. Estos
momentos son de una organización increíble y sorprendente, dónde todo fluye cuando en
verdad hacemos el mínimo para llegar al máximo. Y a veces hay un mínimo necesario que se
hace para mantener el huerto” (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
En la quotidianitat de les tasques que es desenvolupa a l’hort també hi ha aquesta
espontaneïtat, on es generen rols de coordinació, de dinamització, persones que executen,
d’altres que qüestionen.
La participació de la gent és fluctuant i això té una implicació en la forma d’organitzar‐se i en la
dinàmica:
“La gent canvia molt d’any a any, passen i se’n van i entren. Això té parts bones i dolentes. La
que està clar és que costa consolidar els projectes, o el que estem veient últimament, fa falta
fer una estructura, més sòlida, perquè no es mogui el projecte si la gent se’n va”. (Dona, adulta,
vinculació constant, Hort del Xino)
Aquesta rotació és deguda a l’estil de vida i al ritme laboral i precari:
“La gente pasa, hay gente que entra y se va, entra y se va. A veces el ritmo laboral no
acompanya” (Home, adult, vinculació puntual, Hort del Xino)
L’autogestió també apareix en l’àmbit de la producció i abastiment alimentari. Els dos casos
d’horts estudiats disten molt els uns dels altres, pel caràcter urbà o periurbà de cadascun d’ells
i per les seves finalitats. A l’hort del Xino:
“Ja no treballem tot l’hort, sinó només alguna part, i al ploure menys i dedicar‐li menys temps
està una mica aborridet, pobret. Però bueno, alguns tomàquets i pebrots traurem, albergínies,
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carbassons,enciams. Per repartir‐nos, en general, es una mica anàrquic, la veritat. No tenim
cap tipus de norma o acord fet, inclús, se’ns passen les verdures i s’espiguen. Però en principi,
mira últimament una del grup de cultius fa al final dels diumenges fa un recorregut de totes les
coses que hi ha per menjar, ho posa damunt de la taula i ho anem agafant.” (Dona, adulta,
vinculació constant, Hort del Xino)
En algunes ocasions reparteixen la collita entre el veïnat, deixant la collita amb una taula fora
de l’hort o regalant a comerços propers.
A Can Masdeu l’abast de producció és diferent, i tan els horts de casa com els de la resta
d’hortolans generen més quantitat d’hortalisses.
“Te puedo decir que entre el 60 y 70 % de la verdura que consumimos es nuestra (de Can
Masdeu). La producimos nosotros y somos 22 personas.” (Home, jove, vinculació constant, Hort
de Can Masdeu)
Espai de trobada
L’espai de trobada té una rellevància important als horts comunitaris de la investigació. Aquest
espai de trobada és a dos nivells, per una banda a nivell intergeneracional (amb més força a
Can Masdeu) i un altra relacionat amb la diversitat d’orígens (amb més presència a l’hort del
Xino). L'espai de trobada que es generi ve condicionat per les persones que hi participen, i en
el cas d'estudi el caràcter urbà i periurbà i la organització del cultiu (parcel∙lat a Can Masdeu i
comunitari al Xino) influencia en el tipus de participants.
A l’hort del Xino hi ha una gran diversitat de participants, fruit també del barri on es troba
ubicat, el Raval; una mescla d’edats, de cultures, de procedències:
“Lo curioso de este espacio, lo que creo que también se busca y lo interesante, es la cantidad de
gente diferente que entra dentro, entra de todo, de todas partes, de todas las edades. (...)
Tienes desde los niños, que siempre aparecen por aquí, y se pierden por el huerto, gente mayor,
cada vez tenemos más, que era un tema que nos preocupaba, un montón de inmigrantes,
sobretodo pakistanís, marroquís, tenemos a ecuatorianos también, gente joven más activa,
gente de aquí de Barcelona, extranjeros que vienen de viaje y se pierden por las calles del Raval
y entran y alucinan un poco con el huerto… de todo tipo de personajes… todo!” (Dona, jove,
vinculació puntual, Hort del Xino)
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Malgrat aquesta diversitat que es detecta a primera vista, també hi ha la percepció d’una certa
homogeneïtat a l’hort, on s’hi apropen un tipus de persones concretes; joves, alternatius,
persones solitàries, amb un interès acadèmic o professional. Els hortolans també tenen molta
afinitat, tan pel que fa formes de pensar, com en la pràctica, i en aquest sentit, la diversitat i
l’intercanvi és limitat.
La relació entre els participants varia en cada cas, però es troben traces d’una interacció que
va més enllà de compartir l’espai de cultiu, i que té una component d’intercanvi cultural. Una
persona d'origen bolivià, evocant una escena quotidiana de l'estiu passat amb un company
paquistanès:
“Con él venía de noche y siempre nos veíamos hacíamos algo y después nos juntábamos. Él
hablaba en inglés, yo hablaba en castellano, no nos entendíamos un carajo, pero
conversábamos.” (Home, adult, vinculació puntual, Hort del Xino)
En la quotidianitat, els diumenges o jornades comunitàries també hi ha aquest intercanvi, en
les formes de fer de cadascú, els hàbits,els menjars, les maneres de cultivar.
L’intercanvi intergeneracional és més present a l’hort de Can Masdeu. L’espai és percebut com
una oportunitat per conèixer a persones, sobretot gent gran, que d’una altra manera seria
difícil establir aquest vincle:
“Conec a molta gent que segurament d’una altra manera no hauria conegut, sobretot de la
gent més gran, que és més difícil i clar, tens un tracte que segurament, de no estar aquí, no el
tindries.” (Dona, adulta, vinculació constant, Hort de Can Masdeu).
L'intercanvi entre joves i grans dóna valor al coneixement i experiència de les persones
jubilades, tant per la seva edat com per l’origen rural de la majoria d’elles:
“Nosotros que estamos pensando en volver al campo, me parece muy interesante poder hablar
con la gente mayor que se fue del campo pero que sigue llevando el campo en las venas.”
(Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
L’intercanvi dóna els seus fruits. Per una banda entre els hortolans comparteixen pràctiques
hortícoles, constatades en les entrevistes i en les observacions participants. Les parcel∙les
adjacents sovint apliquen una mateixa tècnica agrícola; la mateixa forma de lligar les
tomaqueres, la mateixa associació de cultius, entre d’altres.
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“Ese siempre se ha criado en el campo, pero yo no sé si es que no había regadío o no sé qué,
porque no tenía ni idea. Ahora si, ahora lo hace, todo lo hace igual que nosotros. Además tiene
mucha idea, se fija mucho.” (Home, jubilat, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
En el cas de Can Masdeu, cada hortolà aporta a l’hort la seva experiència i sabers. La interacció
entre la gent gran, amb més experiència agrícola i més temps, i la gent jove, amb més bagatge
organitzatiu, és una bona simbiosi que es pot observar a Can Masdeu:
“La gente mayor le aportaba al proyecto de Can Masdeu, más la parte de constancia. La
recuperación del uso agrícola de las parcelas de tierra y de las terrazas la han hecho la gente
mayor, a base de estar aquí de lunes a domingo, con mucha constancia. Pero toda la parte
organizativa ha sido más consecuencia de la intervención de los jóvenes”. (Home, jove,
vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
Espai d’expressió
L’hort és viscut com una alternativa que genera un espai paral∙lel a la normativització de la
ciutat i a la regulació i el control que hi ha a les urbes dels espais públics. L'hort satisfà la
necessitat de formar part d'un espai obert on proposar i ser escoltat, d'un lloc col∙lectiu:
“Tendríamos que escuchar las propuestas que vienen de todo el mundo. Y como no hay esta
posibilidad en la sociedad, necesitamos construir estos lugares (...) que intentan escapar de
toda esta normativa vigente que te impone un camino, es eso el huerto”. (Home, jove,
vinculació constant, Hort del Xino)
Aquests llocs que es construeixen per necessitat de tenir espais d’expressió, són finalment
espais públics construïts de forma col∙lectiva:
“El que està de fons tota l’estona és poder utilitzar un espai públic, d’una manera més o menys
creativa i social, sobretot, de compartir. A partir d’aquí qualsevol de les activitats que fem té
aquests components.” (Dona, adulta, vinculació constant, Hort del Xino)
Els horts esdevenen espais oberts, on s'hi generen noves relacions. Les relacions en base a
l’hort, permeten aflorar les habilitats, interessos i formes de fer de la gent que hi participa:
“Son relaciones que están basadas en algo muy concreto, entonces son muy interesantes,
porque todo el mundo puede expresarse a través de ellas, es decir, a través de un proyecto de
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huerto comunitario la gente puede expresar cosas suyas, que en otros lugares no pueden.”
(Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu).
L’expressió de les persones en els horts es materialitza en diferents àmbits. Per una banda, es
reflecteix en la forma d’organitzar‐se. Cada persona troba el seu espai i la forma d’aportar a
l’hort, segons les seves habilitats, inquietuds o moments vitals:
“Representamos muchas características de las personalidades y esto es rico, porque
justamente poco a poco la gente se está conociendo y cada uno aprende al ritmo del otro. Eso
llega a ser una organización más justa.” (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
El dia a dia de l’hort també es detecta aquesta organicitat, on les dinàmiques del grup i la
posició de cadascú, fan aflorar la personalitat de cada individu.
En aquest sentit hi ha una descoberta personal, en com els mateixos participants es
descobreixen actuant davant de certes situacions. En els horts els i les hortolanes són les
promotores del que passa i esdevenen responsables i protagonistes dels seus actes. Aquesta
forma de fer poc habitual en espais col∙lectius, fa que emergeixin actituds, qüestions o
reflexions al voltant de la pròpia pràctica:
“Conocerme a mi misma ahí un poco más en relación a lo que yo opino de lo que es importante
a la hora de estar con los nenes, y que son las cosas importantes y no, y cómo tratarlas.”
(Dona, adulta, vinculació puntual, Hort del Xino).
Un altre dels elements on de seguida els hortolans s'expressen i prenen part en els horts
col∙lectius és en la forma de cultivar. La simple acció de plantar i fer créixer un tomaquera es
pot fer de moltes maneres diferents. En el cas de Can Masdeu, aquesta diversitat es pot veure
en les parcel∙les; cada persona ho fa d’una manera i deixa el seu rastre.
“Ell ho fa tot recte, perfecte. Ho fa tot, les ralles, posa els cordills, tot perquè estigui perfecte. I
nosaltres tot allà, com quedi!” (Dona, adulta, vinculació constant, Hort de Can Masdeu).
De vegades, aquesta diversitat en la forma de fer les coses, genera alguns conflictes per la
incompatibilitat de diferents pràctiques o per la repercussió que això té en la resta d'hortolans.
“Yo riego un día a la semana, yo regué el lunes, pues yo hasta el lunes no riego. Otros riegan
dos veces, y otros día si día no. Yo se los he dicho muchas veces, a ver si yo tengo mis plantas
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bien, mira, y no se me seca y están bien, y las riego una vez a la semana, porque vosotros
tenéis que regar cada día?” (Home, jubilat, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
Però malgrat els conflictes i les divergències, aquest element d’obertura converteix l’hort en
un espai de llibertat:
“Yo aquí he vivido momentos de expresión de libertad personal y de expresión de las personas
muy chulas, muy potentes, son cosas que no es fácil verlo en una gran ciudad como en
Barcelona, que la gente se suelte tanto, y este tan feliz de estar aquí” (Home, jove, vinculació
constant, Hort de Can Masdeu)
En concret, a l’hort del Xino, expliquen una de les últimes experiències, la construcció d’un
forn de fang i palla per coure pa. Des de la iniciativa individual, s’ha acompanyat amb la
motivació col∙lectiva i ha permès que es fes realitat un somni d’un dels seus participants, que
ha acabat sent una il∙lusió compartida:
“Y con la buena voluntad de todos, las ganas de hacerlo, entre todos lo hemos podido hacer. Y
para mi es un hito en mi vida, es una parte… es la cúspide en mi vida. Es algo que siempre he
querido hacer allá [Bolivia], y no lo hice porque no tenía un espacio propio. Pero aquí, como
me dieron alas, he hecho el horno y es como mi hijo!” (Home, adult, vinculació puntual, Hort
del Xino)
Nous valors
Els horts comunitaris estudiats tenen la potencialitat de fomentar valors des d’una vessant
molt pràctica i concreta. Al llarg de les entrevistes s’han enumerat en nombroses ocasions els
diferents valors que els horts fomenten. Alhora, aquest treball des de la quotidianitat, permet
que els seus participants es connectin amb aquests valors des de la pràctica:
“Lo concreto resuelve necesidades básicas. Yo creo que está muy bien esa idea, y que te aleja
de lo ideológico, que es muy importante también, y te centra más en valores. Aquí no vas a
escuchar a nadie hablar de “pues esto es colectivismo, esto es comunismo libertario, esto es no
sé qué…”, no, pero la gente te habla de unión, “no, pues aquí lo bueno es la unión, y la
harmonía” y te das cuenta al final que cuando ves los nombres de las cooperativas obreras de
los años veinte y treinta eran los mismos, al final eran los valores, que era un poco en lo que se
identificaba la masa de la gente, de los trabajadores, no tanto con los discursos de los
militantes más ideológicos.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
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Un dels valors més enumerats és la col∙lectivitat, el fet de compartir amb d’altres persones
l’espai i el temps que hi dediquen a l’hort, la valorització d’allò comú:
“Compartimos el trabajo, compartimos algo de comer, compartimos nuestras penas, nuestras
alegrías, las comentamos. Y es una amistad, yo veo, que es una amistad más sincera.” (Home,
adult, vinculació puntual, Hort del Xino).
Relacionat amb la pràctica agrícola, la implicació en un hort comunitari permet agafar
consciència de la gestió d’un bé comú i dels recursos limitats que s'han de gestionar. Malgrat
no sigui un mitjà de subsistència, la perdurabilitat i el bon funcionament dels horts és
important pels hortolans i aquest laboratori mostra a petita escala conflictes per la gestió dels
recursos naturals. És el cas de l'aigua a la petita Vall de Can Masdeu i com, per exemple, l’acció
individual de malbaratar l’aigua afecta a la disponibilitat del recurs del col∙lectiu:
“La gente riega cuando no hace falta, malgasta el agua, y luego el problema no es de esa
persona, sino que es de todos.” (Home, jubilat, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
Sovint, aquesta administració col∙lectiva dels recursos limitats, pot generar conflictes que s’han
de gestionar.
“El principal problema que tenim son a les reunions els dies que hi ha gent que està creuada. I
sobretot a les reunions de l’estiu, quan no hi ha aigua, que es quan hi ha més problemes.”
(Dona, adulta, vinculació constant, Hort de Can Masdeu).
Malgrat aquesta valorització del comú, amb tot el que comporta, també hi ha un sentiment
força arrelat de la propietat privada, més present als horts de Can Masdeu, amb parcel∙lacions
i jubilats molt vinculats al seu hort. La parcel∙la és el que es transforma, el que és propi i sovint
apareix un sentiment de propietat davant d'aquest tros de terra.
“También un día al mes se hace una jornada de trabajo colectivo, que eso es una cosa que la
verdad, yo no estoy muy de acuerdo. No porque… es que mira, a mi me gusta hacer las cosas
así, pero que seamos todos. Aquí, yo estuve un montón de veces ahí en la jornada a trabajar, y
aquí abajo no baja ni dios (...)si hay que limpiar un camino, pues si cada uno el trozo que le
toca a su parcela, no tienes necesidad de ir de aquí a allí” (Home, jubilat, vinculació constant,
Hort de Can Masdeu)
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La noció del comú està connectada també amb la solidaritat, amb fer coses pels demés. Tan
per generar un espai obert per la resta de gent i mantenir‐lo, com per les pràctiques de suport
mutu que es donen dins de l'hort.
“Las cosas muchas veces pasan al revés, tendríamos que tener más proyectos así y que la gente
sea capaz de apropiarse de verdad para cuidarlo, para los demás y no solo para él. En estos
huertos (municipales) te venden individualidad y en el nuestro intentamos construir
colectividad.” (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
Dedicar temps als demés, canvia la quotidianitat de les persones, sobretot en relació al temps
lliure. El temps d'oci es dedica no només al gaudi individual, sinó a una activitat orientada al
col∙lectiu.
“Antes nos las pasábamos al parque, a la playa, ir a la montaña ir a casa de mi hermana…
Sentar, comer, ver películas, esto era. Y ahora no, por ejemplo, tratamos de venir aquí, hacer
algo más, pero por los demás” (Home, adult, vinculació puntual, Hort del Xino)
Per les persones jubilades, aquest oci alternatiu als bars o als casals de gent gran té molta
importància. L'agricultura ofereix una forma de passar el seu temps lliure, que dóna valor als
seus coneixements i a la seva disponibilitat de temps, i alhora és una font de salut.
“Aquí hay una serie de personas, mayores, que vienen y se distraen aquí, están aquí, a ver, es
que no tienen dónde ir, es el caso de este hombre que le quitaron el huerto, estaba allí, se ponía
en un patecillo que tiene, allí se sentaba ,y allí estaba perdiendo la vida. Oye, se vino aquí,
parece que se recuperó, se puso mucho mejor” (Home, jubilat, vinculació constant, Hort de Can
Masdeu)
La producció d’hortalisses, la participació en un espai gratuït, la vinculació i implicació en un
projecte i la senzillesa material dels horts comunitaris fan que l'esfera del consum sigui
anomenada també per les dues experiències d'horts:
“La agricultura es muy barata (...) Y esto, quieras que no, te conecta mucho con la esfera del
consumo. Porque dices, pues no necesito tanto para estar a gusto, no? Que es una de las
claves. No necesito tanto.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
“Vivir una experiencia más allá de simplemente una actividad de consumo.” (Home, jove,
vinculació constant, Hort del Xino)
81

Alguns hortolans que tenen horts amb una producció considerable, canvien els hàbits de
consum de verdures, i es passa a tenir una altra concepció del que es menja que estarà
estretament vinculat amb el que produeixi l’hort:
“Aprendes a comer de temporada, que son cosas que gente de ciudad no hemos sabido hacer
nunca. Lo que es ahora, lo que toca ahora, lo que hay en el huerto.” (Home, jove, vinculació
constant, Hort de Can Masdeu).
En les entrevistes també s’anomena amb freqüència la possibilitat que es dóna a l’hort
d’aprendre dels demés i de viure una experiència agrícola:
“La necesidad de conectar más con la tierra y aprender, poder comenzar un proceso de
aprendizaje agrícola y agroecológica” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
No només relacionat el consum alimentari, sinó amb l’hàbit i la forma de consumir.
L'agricultura urbana és gairebé gratuïta, i en les dues experiències els euros hi són poc
presents.
"Es un hobby que es muy integral y que es muy barata. Tu realmente puedes comprar semillas,
o intercambiar semillas con alguien, hacer el plantel en el balcón de tu casa, venirte al huerto,
que es como lo hacen la mayoría de la gente, y sembrarlos"(Home, jove, vinculació constant,
Hort de Can Masdeu)
Concretament a l'hort del Xino, aquest element és ben conscient i amb la seva pràctica també
es deconstrueix un valor hegemònic; no tot té un preu, i es poden fer moltes coses sense estar
dins la lògica del mercat:
“Ofrecemos otra manera de vivir el cotidiano. Es que los niños mismos que nos lo dicen “Aquí
no hacéis pagar nada, porque hacéis esto!?” Un chico que pasa: “porque no vendéis la fruta y
después, con el dinero que hacéis, financiáis un proyecto?” No, es que nuestro proyecto, es
como una cosa a parte, nos apetece que todo sea gratis porque ideológicamente pensamos
que es mucho más justo así. Y es una manera de cambiar el discurso en el cual estamos
confrontando en cualquier entidad, cualquier institución” (Home, jove, vinculació constant,
Hort del Xino)
En les relacions de gènere els horts també tenen un rol important. Els dies de feina col∙lectiva,
les distribucions de les tasques són per interessos o habilitats i sovint es reprodueixen rols
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patriarcals. Per altra banda, els horts són espais força feminitzats i la presència de la dona en
gestionar aquest espai és important:
“Hacíamos una celebración y las mujeres hacían la comida y los hombres estaban trabajando.
Pero de pronto te encuentras con hombres que les gusta cocinar, como Horacio, y mujeres que
les gusta trabajar, como Lucía, sabes? Y por ahí pues ya la cosa se va hibridando más” (Home,
jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)

8.3. Comunitat
En la hipòtesi plantejada la dimensió comunitària és imprescindible per transformar
socialment, ja que relacionar els conflictes i les alternatives amb el context. La creació d’una
identitat col∙lectiva, el sentiment de pertinença a l’espai, els processos d’aprenentatge polítics,
la presa de consciència política, i la relació amb l’exterior són dimensions de la comunitat
contestatària a la que ens referim.
Identitat comuna i apropiació de l’espai
L’hort és viscut com un espai d’intercanvi de pensaments i ideologies, que atorga una identitat
al territori. Tanmateix, els horts també són percebuts com espais on els seus participants
s’identifiquen més amb els valors, per sobre de la ideologia. És en els valors on hi ha el germen
de la identitat col∙lectiva, que alhora, destil∙la una ideologia amagada.
L’hort és un espai on s'hi troba gent amb inquietuds similars i amb l'interès de construir des de
la col∙lectivitat i compartir un espai de socialització, més enllà de la pròpia activitat agrícola en
els horts urbans.
“Un lugar dónde encuentras gente que tiene otra sensibilidad, porque le interesa realmente
encontrarse con los demás. No es solamente por el huerto que la gente viene, sino para
compartir también vida” (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
Els hortolans tenen en comú no només l'espai, sinó també comparteixen maneres de veure i
viure la vida.
“Compartimos, y veo que es diferente, la forma de pensar de los que estamos aquí” (Home,
adult, vinculació puntual, Hort del Xino)
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El temps fa que els vincles entre les persones es vagin fent més estrets i el sentiment de
comunitat sigui més present. Una comunitat que està en constant transformació, on els rols no
són estàtics i on es consoliden els aprenentatges. L'hort esdevé un espai de socialització.
“A medida que van pasando los años y se van conociendo más y se va forjando más
comunidad. (…) Está habiendo un proceso en el cual la gente joven cada vez es más
competente a nivel agrícola y se va empoderando mas y la gente mayor se van identificando
más con la organización y con la necesidad de estar organizado” (Home, jove, vinculació
constant, Hort de Can Masdeu)
“Hay gente que he llegado a querer un montón, que son mis amigos. Esta ha sido una de las
grandes aportaciones del huerto” (Dona, jove, vinculació puntual, Hort del Xino).
Malgrat aquesta base comú, en els horts s’evidencia també una diversitat, que enriqueix
l’espai de trobada, descrit més amunt. Però el temps també enquista els conflictes no resolts i
fa que la comunitat es disgregui i es trenquin alguns dels vincles, com per exemple, el de la
responsabilitat davant d'allò comú:
“Últimamente la cosa se ha desmadrado mucho, no está como antes. Antes se decía, esto es
así, y se hacía, hoy cada uno hace lo que quiere.” (Home, jubilat, vinculació constant, Hort de
Can Masdeu)
La identitat col∙lectiva està molt relacionada amb el sentiment de pertinença a l’espai i el
vincle que es genera entre els participants i l’hort com a lloc. L’hort forma part de la
quotidianitat de les persones:
“La gente esto lo integra en su cotidianidad, para mucha gente su vida es terminar de comer y
subirse al huerto, subes por las mañanas, o subes por las tardes, o subes mañana y tarde, o a
última hora de la tarde… esto la gente lo integra en sus vidas, forma parte ya de su vida.”
(Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
“Una vez que te integras en un proyecto de este tipo, pues de una cierta forma tu ritmo de vida
cambia” (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
L’hort és un refugi, un lloc on descansar, evadir‐se, on respirar per poder recuperar forces. En
el cas de l'hort del Xino, aquest refugi es crea paral∙lelament a l'activitat del cultiu, i és més
aviat als vespres on l'espai de l'hort passa a tenir aquesta funció de recer.
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“Hi havia gent que s’havia fet aquest espai molt seu. Ja no pel tema de l’hort, sinó a altres
moments del dia, estaven aquí, com recuperant‐se, inclús vitalment, de les seves vides.” (Dona,
adulta, vinculació constant, Hort del Xino)
“Alguna vez, vengo por las noches, abro la puerta, y me siento, en una silla, estoy hasta a las
doce, una… me encuentro conmigo mismo. Y es diferente, se puede descansar… a mi me ha
traído paz, tranquilidad” (Home, adult, vinculació puntual, Hort del Xino)
Durant el dia també es fan activitats més enllà de l’hort, que generen una estreta relació entre
l’espai i les persones. Als horts de Can Masdeu, molts matins s'han estat celebrant esmorzars
al més pur estil pagès, indicador de la bona relació entre els hortolans. Ara aquests esmorzars
ja no es fan, perquè ja no coincideixen per horaris i perquè la relació entre ells s'ha deteriorat.
“Nos veníamos por la mañana, nos hacíamos carne aquí, la asábamos, nos poníamos aquí a
jugar a las cartas, nos tirábamos aquí dos o tres horas jugando a las cartas, todo eso” (Home,
jubilat, vinculació constant, Hort de Can Masdeu).
Els nens i nenes del barri del Xino, també s’apropien de l’espai. Per ells l'hort és un espai públic
més, afegit a la plaça o al mateix carrer. A diferència de la resta d’espais públics, ells han
contribuït a fer que l'hort sigui com és ara, tenen un espai propi on poder plantar i col∙laboren
en les tasques generals de l'hort. Es senten l'hort com un espai propi.
“Cuando entran los niños… da gusto ver que se divierten, que es su espacio, que no están
temerosos de ir a un sitio, u otro… es una especie de libertad, digamos, de sitio libre.” (Dona,
jove, vinculació puntual, Hort del Xino).
Que sigui un espai lliure no vol dir que no hi hagi uns límits i unes normes no escrites que els
infants (i també els adults) han de complir. Malgrat que hi hagi un grup que fa el taller de nens
i nenes els dissabtes, és tot el col∙lectiu que se’n fa càrrec, quan estant en jornades de treball
comunitari.
A Can Masdeu, la presencia dels més petits es dóna en els tallers i activitats d’educació
ambiental, quan venen grups d’escoles o d’educació en el lleure per visitar l’antiga leproseria i
els horts.
Per les persones que participen a l'hort, el vincle amb el territori no només es genera dins de
l’hort, sinó que el sentiment de pertinença s’amplia a l’escala de barri. Implicar‐se en una
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iniciativa com l'hort, situa als veïns i veïnes hortolans en un lloc, l'hort, des d'on participen, es
relacionen i s'identifiquen i fan coses pel barri. Fa que se sentin part del barri.
“Aquella època era com una sensació d’estar aterrant, molt forta, a un barri que jo hi he viscut
molts anys però que no m’hi he sentit mai arrelada perquè no hi he tingut cap projecte
interessant. I aquest cop era una sensació molt agradable, perquè d’estar sempre una mica
penjada, de no tenir un lloc en el món, de cop descobrir que hi ha un barri, que pots fer coses al
barri, que hi ha gent al barri... va ser fantàstic.” (Dona, adulta, vinculació constant, Hort del
Xino).
Malgrat la pràctica de l'agricultura no determina el vincle i les activitats que es creen a l'hort, si
que s'hi afegeix un element; la relació amb la naturalesa i amb la terra. Un dels motius més
nombrats en les entrevistes, del perquè s'apropen a l'hort, es per tenir més contacte amb la
terra.
“El huerto también conecta a la gente con la naturaleza y conecta a las personas con el
territorio, yo creo que de una forma más profunda. La tierra tiene como un valor… ya incluso
como telúrico, es que, joder, es la tierra, es diferente, sabes?” (Home, jove, vinculació constant,
Hort de Can Masdeu)
Sigui pel contacte amb la terra, per fer alguna cosa al barri, per poder jugar lliurement, quan es
genera el vincle amb el territori, apareix un sentiment de responsabilitat envers l’espai.
“Tú eres de alguna manera el que te haces cargo, tu asumes la responsabilidad del lugar, tu
asumes la responsabilidad de lo que tienes, de la actividad que estas desarrollando” (Home,
jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
Processos d’aprenentatge de participació política
De nou, l’espai de la intersecció de les diferències és el que genera riquesa a l’hort. En l’àmbit
de la participació política, en l’hort hi ha diferents recorreguts polítics. En alguns casos, l’hort
ha estat la primera experiència de participació política de forma activa. En d’altres, ha
significat trobar una forma de fer política que s’adapta al seu ideal d’acció política, relacionat
amb una cosa concreta, que permet ampliar el ventall de participants i generar alternatives.
“Para mi estar en huertos comunitarios le da mucho sentido a mi práctica política, yo es como
la entiendo, como la construcción de nuevas relaciones también entre las personas, y la
86

incorporación de más gente de lo que son prácticas de lucha social, de construcción de
alternativas” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
L’hort ha permès trobar el seu espai en la pràctica política, un lloc còmode on poder ser
escoltat i recolzat pel grup i poder participar en la construcció col∙lectiva del projecte, en
constant transformació.
“Todos los proyectos que he podido participar antes eran proyectos que no me sentía como
parte del proyecto sino como alguien que se ha añadido a algo que ya está preparado. En el
Xino la gran diferencia con todos los otros proyectos que he podido participar de manera
colectiva era que por una vez cada uno tenía la posibilidad de ser parte de este gran proyecto
a su manera. Entonces, era mucho más abierto que un proyecto de estructura en el cual te
añades, sino que en esta estructura estás completamente fusionado. La gran diferencia de “ser
parte” y “ser de”. (...). Tenías poco espacio para ser escuchado, escuchábamos a los que
sabían, como el saber instalado, y las nuevas posibilidades, las nuevas ganas o las cosas
divergentes tenían menos fuerza de ser apoyado o escuchado. Y creo que a veces el huerto del
Xino está más abierto que alguno de los centros sociales que pretenden serlo.” (Home, jove,
vinculació constant, Hort del Xino)
“Buscaba un discurso político en el cual me pudiera sentir cómodo, es decir, que se parecía a lo
que yo podía pensar. Y como en el huerto del Xino había esta abertura, no me sentí como que
todo está encerrado dentro de una práctica política que no me corresponde, sino que estaba
todo por crear, todo por generar, todos juntos y eso era como una cosa en la cual me sentía
cómodo.” (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
Alguns ja havien participat en d’altres espais polítics; centres socials okupats, grup d’educació
popular, col∙lectius de solidaritat internacional, entre d’altres. Molts d’ells participen en
d’altres moviments, alguns en relació al 15‐M i molt vinculats al barri, com la posada en marxa
d’un mercat d’intercanvi al Raval, o les manifestacions en contra del tancament del CAP de la
Guineueta.
La diversitat d’experiències té certes implicacions:
“La gente, al ser un espacio más amplio, tiene menos cultura organizativa, entonces a veces es
un poquito más difícil de gestionar eso, en las asambleas y tal, pero también es un espacio más
diverso y eso para mí es una riqueza.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
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Consciència política
La manca de temps i la dedicació a les tasques quotidianes de l’hort, fan que no hi hagi espais
de reflexió més enllà del dia a dia, i la necessitat de generar espais amb una filosofia pròpia:
“Como es un espacio que cada uno se implica a su manera, a veces refleja una falta de
comunicación o de búsqueda de un mensaje que hace que estemos más unidos (...). En el
momento en que nuestro discurso esté un poco más consensuado tendremos más facilidad en
decir en qué dirección vamos.(...)Un lenguaje propio a nuestro entendimiento que nos permite
ser coherentes con nuestra manera de andar.” (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
Malgrat aquesta manca de temps per la reflexió, si que hi ha una consciència de l'okupació
il∙legal del solar o de les terrasses, però alhora de la legitimitat que tenen al aprofitar aquests
terrenys abandonats.
“Ellos (los abuelos) saben que están okupando, también, que están haciendo un uso ilegal de
eso, pero bueno, o sea, por encima de todo está la legitimidad, no, aprovechándolo y
disfrutándolo. Y yo creo que esto, cuando lo comparte mucha gente, genera nuevas relaciones
entre ellos” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
L'okupació és vista com una cosa positiva que genera un benefici col∙lectiu a un espai
abandonat:
“Esto no tenía beneficio para nadie! Esto es un beneficio colectivo! Bendita okupación, que digo
yo!” (Home, adult, vinculació puntual, Hort del Xino).
Relació amb l’exterior
La relació amb el barri ve determinada pels vincles personals que tenen les persones que
participen als horts. Per una banda, hi ha una relació amb els actors que conformen el teixit
associatiu i mobilitzat del barri.
“Con la asamblea del Raval hemos tenido relaciones con ellos, bueno mucha gente del huerto
están en distintas estructuras y entonces todo esta juntado. (…) . Yo creo que el huerto, por las
personas que lo pueblan, tiene mucho contacto con las otras entidades.” (Home, jove,
vinculació constant, Hort del Xino)
Algunes de les lluites veïnals amb les dels horts són comunes, i això apropa els dos moviments:
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“(Can Masdeu) no deja de ser una reivindicación de zona verde, también, todo este tema de los
huertos comunitarios, o sea , que esto entronca mucho con las practicas históricas del
movimiento vecinal” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
S’hi participa amb la col∙laboració en festes o esdeveniments del barri. També hi ha un vincle
amb el veïnat, sobretot a l’hort del Xino, on en ocasions s’hi ha anat a parlar per explicar un
projecte (el forn de pa) o es reparteixen cartells pel carrer, explicant les activitats (sobretot
amb el taller de nens i nenes)
En general, la relació és bidireccional, els horts s’apropen al barri, i el barri als horts. Malgrat
això, en la percepció dels participants hi ha diferències, concretament, a l’hort del Xino,
algunes persones creuen que no es surt suficient i que hi ha més l’estratègia de que el barri
“entri a l’hort” (Dona, adulta, vinculació constant, Hort del Xino).
A Can Masdeu, quan es va començar ara fa deu anys, eren els veïns i veïnes els que
s'apropaven al nou espai okupat.
“Quan ells van entrar aquí, el primer estiu que ells van començar a fer coses, jo venia amb la
Paqui i la Isabel i més gent del barri, que veníem a fer voltes i veure com anava, i fins i tot a
ajudar” (Dona, adulta, vinculació constant, Hort de Can Masdeu).
Per altra banda, hi ha una relació personal, on molt sovint a través de la collita, l’hort surt de
l’espai pròpiament cultivat:
“Y cuando esta gente va a su casa en el barrio, y se cruza con la vecina y le da acelgas porque le
ha sobrado acelgas, pues están también generando nuevas relaciones. (...) Me doy cuenta que
los huertos de Can Masdeu están proveyendo de verdura fresca ecológica, no solamente a los
hortelanos, sino a los círculos más cercana.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can
Masdeu)
Els horts també tenen contacte amb altres horts comunitaris i moviments socials. Durant els
últims mesos s’està reactivant la xarxa d’horts comunitaris. El 2010 es van fer algunes
trobades, a diferents horts de la ciutat però no hi ha hagut continuïtat. Aquest any 2012 s’ha
dinamitzat de nou, amb la participació d’aproximadament uns 15 horts comunitaris de
Barcelona i rodalies. L’objectiu és generar un espai de trobada i intercanvi per compartir
experiències i coneixements, i realitzar un projecte conjunt, que satisfaci les necessitats dels
horts.
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“Con la Red de Huertos Urbanos comunitarios hemos hecho bastante difusión y recuperado un
poco lo que antes tenía sitio para intentar rearmarlo, que creo que es una de las posibilidades,
justamente, abrir un poco el espacio del Xino sobre gente que comparte nuestra visión, nuestra
dirección.” (Home, jove, vinculació constant, Hort del Xino)
”Reconocernos como compañeros de camino, compañeros de viaje, y estamos un poco en lo
mismo, cada cual con su evolución, con sus características diferentes y apoyarnos en eso.”
(Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
Els hortolans que hi participen acostumen a ser els més actius a nivell organitzatiu dels horts,
que en general són els més joves i els que té més disponibilitat per participar‐hi. Malgrat
aquesta homogenització, la forma de funcionar de la xarxa permet que les persones delegades
de cada hort puguin transmetre als seus horts el que es proposa des de la xarxa. Tot i així, hi ha
certa dificultat en participar en estructures de coordinació com la xarxa d’horts:
“Al hablar de lo básico, lo que te decía también, bueno pues que ha habido que apartar un poco
lo que es el activismo. Y como los espacios de relación suelen ser más bien espacios activistas,
pues es difícil compaginarlo.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
Un altre punt de trobada entre horts ha estat el moviment del 15M, a l’hort indignat de plaça
Catalunya. Durant els dies que va durar l’acampada alguns horts comunitaris i altres persones
interessades en l’agricultura urbana, van transportar a la plaça la realitat dels horts
comunitaris, fent difusió dels diferents horts que hi ha a la ciutat, i dels valors que proposen.
Xerrades, tallers, treball a l’hort, accions a les manifestacions, que van contribuir a donar a
conèixer aquesta iniciativa. Ara, n’ha quedat un espai virtual, un blog
(http://hortdignebcn.wordpress.com ), on es van penjant activitats i iniciatives i s’envien les
novetats cada quinze dies, al llistat de gairebé 400 contactes de persones interessades,
col∙lectius, assemblees de barri que alhora ho reenvien al seus contactes.
Percepció de la transformació social.
La majoria d’entrevistats vinculen la transformació social amb les relacions que es generen als
horts:
“Un espacio con una cierta libertad, donde venga gente de todas partes, sobretodo del barrio,
pero que es muy diferente entre si y que tengan un espacio común de relación, y que la relación
sea casi obligatoria, porque es un trabajo común. En este aspecto creo que es una herramienta
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de transformación importante, porque conoces al otro, porque puedes hablar con él, igual es tu
vecino de abajo, igual tienes mil barreras que en la calle te separan pero que en el huerto no
existen.” (Dona, jove, vinculació puntual, Hort del Xino)
També es destaca l’aspecte del quotidià, de generar un món paral∙lel en la vida de les persones
que participen en els horts:
“Estamos recuperando el cuotidiano, el espacio para respirar, un poco de dignidad dentro de
este mundo con fronteras, con problemas que ni nos tocan!”(Home, jove, vinculació constant,
Hort del Xino).
En els horts hi ha un espai pel canvi i el foment d’altres valors alternatius als hegemònics:
“La fraternidad, la lealtad, la harmonía, el venga!, y esos valores yo creo que es bueno
recuperarlos porque realmente yo creo que las transformaciones profundas vienen por ahí.
Cuando ya empiezas a manejar estas cosas, es cuando ya la gente se empodera más.” (Home,
jove, vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
Des dels horts de Can Masdeu, la part de producció d'aliments té una dimensió més gran
respecte l'hort del Xino o altres horts més urbans on la collita té poca importància. La
transformació també es vincula amb la producció d’aliments, amb la part material dels horts:
“Yo creo que tiene mucha potencia transformadora, dado que tú te estás generando tus
propios alimentos, por lo que es el huerto. Si me dijeras el jardín de flores te diría, pues si, tiene
su cosa, pero no es lo mismo, que tu comas de lo que tu cultivas, que recuperes esa consciencia,
me parece que empodera mucho a las personas.” (Home, jove, vinculació constant, Hort de
Can Masdeu)
Els horts comunitaris són un mirall dins d'una gran ciutat, i mostren que és possible viure la
ciutat d’una altra manera:
“En una gran ciudad señala que existen otras formas de vivir la ciudad, muestra otras
posibilidades, amplia el ámbito de lo posible, que decimos.” (Home, jove, vinculació constant,
Hort de Can Masdeu)
Una transformació social que en les horts va dirigida a millorar la qualitat de vida de les
persones, a que la gent vulgui viure millor:
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“Ayuda mucho a que las personas deseen vivir mejor, que yo creo que es una de las claves para
la transformación social, no? Que la gente desee vivir mejor con poco. Ya está. “(Home, jove,
vinculació constant, Hort de Can Masdeu)
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9. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS
En el següent apartat es realitzarà un anàlisi dels resultats obtinguts i quines diferències i
similituds hi ha amb els resultats esperats. Això permetrà validar les hipòtesis i millorar el
model si es necessari, amb hipòtesis alternatives.
Els horts comunitaris formen part de la cara imprevista de la ciutat i mostren altres formes de
construir territorialitat des de la col∙lectivitat (Cottino, 2003). El principal motiu de
l'emergència d'aquestes pràctiques és la necessitat d'autogestionar col∙lectivament espais que
responguin realment al que els seus participants requereixen i la carència d'iniciatives
d'aquest tipus en la ciutat formal, que anomena Delgado (2007). Per això, persones amb la
inquietud de compartir espais socials es troben involucrades en l'impuls d'iniciatives
comunitàries com els horts urbans.
Tal com explica Borja (2003), la despossessió dels habitants de les ciutats, originada per les
polítiques urbanístiques, d'acumulació de capital i de gentrificació, no es tradueix en passivitat
i paràlisi. Al contrari, la despossessió genera acció, acció política i col∙lectiva que va més enllà
de la confrontació i que directament crea de forma autònoma el que els “desposseïts”
necessiten; nous territoris i noves relacions, paral∙leles a les hegemòniques.
Massey (2006) afirma que per assumir la responsabilitat del lloc, s’ha de prendre consciencia
de les trajectòries, vides o pràctiques tan locals com globals que conformen l’espai i per tant,
les persones relacionades amb aquest. En els horts entenem aquesta presa de consciència com
la visualització dels conflictes urbans i rurals.
La denúncia social de les injustícies urbanes i rurals no es realitza als horts de forma explícita,
sinó que és la seva pràctica la que posa de relleu aquests conflictes, més que amb el seu
discurs. Malgrat aquesta manca d'explicitació, “l'espai públic és espai polític” (Borja 2003:29) i
els hortolans que okupen solars abandonats per donar un ús col∙lectiu a aquests espais ja
estan d'alguna manera simbolitzant el seu poder. A més, hi ha una consciència política de
forma generalitzada en les persones entrevistades amb el fet d’okupar, afirmant que la seva
acció és legitima, per damunt de la legalitat.

Els espais públics són espais de dominació i resistències (Zibechi, 2011) i els horts comunitaris
generen espai públic. El fet de manejar amb aquest element, el territori de les ciutats, els hi
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confereix poder. No només augmenten la qualitat de vida dels seus habitants i dels hortolans,
sinó que desafien el poder econòmic, amb l'okupació de terrenys abandonats, potencials
espais del capital, per transformar‐los en espais de la comunitat. Aquests espais passen de
tenir un valor de canvi a tenir un valor d'ús, deixant‐los fora del joc del mercat o de les normes
de l'ajuntament.

Respecte als conflictes rurals, els horts són espais potencials on visualitzar‐los, però
actualment no són espais reals d'altaveu de les problemàtiques del camp. Aquest fet posa en
evidència la desconnexió entre el camp i la ciutat, on ni tan sols en espais híbrids, com són els
horts urbans, tenen alguna mena de vincle amb el que passa a l'àmbit rural.
Al llarg de les entrevistes i de les observacions, s'ha constatat que no tots els seus participants
son conscients de la transcendència política dels seus actes i que molts d’ells no hi ha una
voluntat d’esdevenir activistes d’una causa, sinó més aviat d’actuar i construir nous models.
Aquest fet és degut, per una banda, a la diversitat de cultures polítiques que es troben en un
espai tan obert com els horts comunitaris, on els discursos ideològics deixen pas a les
vivències, relacions i valors. L'empoderament passa per ser conscient del poder que es té, i en
els horts, sovint no hi ha aquesta consciència. Per altra banda, la dedicació que demana tenir
cura d’un hort, i el tipus d’activitats que s’hi desenvolupen, deixen poc espai a la crítica social.
Per tot lo exposat, es constata parcialment la hipòtesi que els horts comunitaris visualitzen
conflictes urbans i rurals, tal com es plantejava a l'inici de la investigació. Els horts visualitzen
els conflictes urbans, més que els conflictes rurals, degut a la dinàmica urbana en la que estan
inscrits, i ho fan mitjançant la seva pràctica, és a dir, l’okupació de terrenys per fer‐hi un hort i
un espai social.
Continuant amb la relació amb la ciutat, els horts són una finestra a altres realitats, una porta
oberta a noves formes de relacionar‐se amb el territori i amb les persones. “Amplia l’àmbit del
possible” deia un dels entrevistats, generant alternatives i noves formes de viure a la ciutat.
La proposta del dret a la ciutat (Lefebvre (2009 [1974]), (Harvey, 2008) s’expressa a petita
escala als horts, amb el protagonisme dels hortolans a l’hora de decidir tan sobre l’espai com
sobre les seves relacions. En certa manera, i de nou des de la pràctica, qüestionen el model de
ciutat actual.
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Tal com anunciava Innerarity (2006), els espais públics són el mirall de les societats, i en el cas
dels horts urbans, també simbolitzen la comunitat que hi participa, variant i canviant en cada
moment. Sovint aquests espais públics són laboratoris i assajos per conflictes actuals (Cottino,
2003). En els horts veiem la dialèctica entre el que és públic i privat, i les contradiccions que hi
ha dins d'espais alternatius, com per exemple, el sentiment de la propietat privada en els
hortolans. També es fa palesa la dificultat i alhora la satisfacció de l'autogestió dels espais
propis. La presa de decisions sobre l'espai col∙lectiu empodera, i és el potencial per
transformar col∙lectius al marge en subjectes polítics (Zibechi, 2011) . Decidir de forma
conjunta què és el que es vol fer a l'hort és viscut positivament, en contraposició a models més
verticals, com els de l'ajuntament. Tanmateix, aquesta forma de decidir no està exempta de
conflictes i desencants, que sovint descoratgen als més convençuts.

Tal com afirma Zibechi (2011), en les noves territorialitats s'hi generen també noves relacions
socials. Són espais d'expressió de llibertat, de relacions amb el territori o amb els hortolans,
des d'una altra lògica a l'hegemònica. Es tradueix en la construcció i foment de (nous) valors,
com la solidaritat, la unió, la senzillesa. Són una alternativa d'oci, sobretot per les persones
jubilades, i un espai des d'on treballar les relacions de gènere. També hi ha un component molt
important en el valor dels espais de trobada, tan entre persones de diferents edats o de
diferents orígens. Aquests espais autogestionats, sense tutoritzar, són de nou laboratoris
urbans, que permeten el contacte amb la diversitat i poder enriquir‐se mútuament de la
trobada amb l'altra. Malgrat aquesta diversitat, els participants parteixen d’una base comuna
que determina quin tipus de persones hi participen, diverses en origens i edat, però amb
ideologies similars. No hi ha la trobada amb els seus antagonistes polítics, on discutir, debatre,
exigir responsabilitats, però aquest tipus d’espais poden plantejar preguntes a un món més
ampli i tenir un efecte exemplificador. (Massey, 2011)
L'autoabastiment alimentari als horts és una altra de les alternatives que potencialment s'hi
podria donar. La potencialitat transformadora dels horts augmenta amb la seva capacitat de
produir aliments, ja que a part de permetre desvincular‐se del mercat alimentari, pel que fa
almenys a les hortalisses, empodera a les persones que aconsegueixen produir els seus propis
aliments a les ciutats. Que sigui realment una alternativa depèn de la situació de l'hort i de la
seva finalitat. Els horts periurbans tenen més capacitat tècnica de produir que els horts urbans,
per estar situats en antics terrenys agrícoles. Alhora, en el cas estudiat, l'hort periurbà de Can
Masdeu està parcel∙lat, fet que permet que més jubilats hi participin per la forma de funcionar
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que un hort totalment comunitari, com és el cas de l'hort urbà del Xino. La majoria d'horts
comunitaris de Barcelona estan en terrenys urbans, i pel que fa a les quantitats de producció
serà més similars a l'hort urbà que al periurbà. Malgrat aquesta part més material, si que és
cert que la organització dels horts urbans comunitaris són una possible forma de funcionament
per a articular una agricultura urbana comunitària.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment es pot afirmar que els horts comunitaris presenten
una alternativa i són assajos de solucions pel que fa a la organització de l'autoabastiment
alimentari, a l'autgestió d'espais, a la generació d'espais de trobada i expressió i al foment de
nous valors.
L'hort és un satisfactor de necessitats bàsiques, sobretot de la necessitat de participació, que
ja anomenava Simon (2009), al fer referència als espais públics. Moran (2009) i Simon (2009)
afirmen que els horts o els espais públics no satisfan les necessitats d'afecte, llibertat, al
contrari del que s'ha pogut observar durant el treball de camp. Els horts són font d'afecte i
llibertat, on s'hi creen amistats i on les persones s'hi expressen a través dels seus elements. La
forma de satisfer les necessitats, des del comú i la horitzontalitat, fa que siguin espais sinèrgics
i transformadors.
En els horts també es constata fins quin punt la gestió d'allò comú és viable i on es troben els
entrebancs. En els espais primaris de socialització no s'ensenya a cuidar allò comú i l'hort és un
espai d'aprenentatge en aquest sentit. Un dels límits de la gestió del comú és la comunicació i
la gestió dels conflictes, tal com anomena Ostrom (2011[1990]) i que també s'ha constatat en
el treball de camp. En el debat de si existeixen formes comunitàries o la gestió del que abans
eren comuns ara han passat a les mans públiques o privades (López, 2007), es pot afirmar que
els horts comunitaris tenen traces de gestió d'allò comunitari. Malgrat no ser el mitjà de
subsistència de les persones que els gestionen, són de nou assajos que tenen elements per la
gestió dels bens comunals. El cas de Can Masdeu s'apropa més aquest model, degut a la
delimitació de la comunitat, a la claredat de les normes col∙lectives i a la identitat territorial
dels hortolans.
En els dos horts, el valor de la comunitat és primordial perquè, seguint a Castells (1977 a
Delanty, 2006 [2003]), és la hostilitat de la ciutat la que genera comunitat. Si aprofundim en el
tipus de comunitat generada als horts, es confirma el que afirma Bauman (2003), que en
societats precàries la comunitat no es consolida. En els horts, aquest argument s'evidencia en
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la rotació dels seus participants, on sobretot a l'hort del Xino, és de mitjana al voltant d'un any.
Això dificulta la consolidació de la comunitat i del projecte, i no permet anar més enllà de la
pràctica diària. Als horts de Can Masdeu, la comunitat és més sòlida, degut a la constància que
aporten les persones jubilades, que malgrat tenir vides també precàries no tenen tanta
mobilitat.
Per tant, les comunitats dels horts urbans no són comunitats estàtiques ni homogènies, sinó
que estan en permanent construcció (Defilippis, Fisher, Shragge, 2010). El que fa que una
persona vinculada a l'hort es senti que forma part de la comunitat, és el vincle amb la resta
d'hortolans i el sentir‐se part de la identitat col∙lectiva que des de l'hort es fomenta, així com
apropiar‐se del mateix espai de l'hort.
La producció de l'espai genera l'apropiació i sentiment de pertinença (Lefebvre, 2009 [1974]).
Al llarg del treball de camp s'ha pogut constatar una apropiació de l'espai per part dels
hortolans, que integren l'hort en la quotidianitat de les seves vides. L'hort és viscut com una
part més del quotidià i en molts casos ocupa una part molt important del dia a dia de les
persones. La relació amb l'espai és estreta, i si seguim a Lefebvre, el fet que estigui en constant
producció i canvi, fa que el vincle amb l'espai sigui més fort; a l'hort constantment s'estan
realitzant tasques de manteniment, de cura de l'espai i el fet de transformar i produir espai
públic mitjançant l'hort, també fa que hi hagi un fort sentiment de responsabilitat. Cal afegir
que aquest sentiment de pertinença no només es queda dins de l'hort sinó que també s'amplia
a nivell de barri i les persones que hi participen generen també un vincle amb el seu barri, pel
fet de ser partícips d'una iniciativa com l'hort.
L'hort també és comunitat, en quan és un espai d'aprenentatge polític; per alguns dels
hortolans l'hort és la primera experiència política i per d'altres l'hort és la oportunitat de poder
desenvolupar les inquietuds polítiques a la pràctica, de forma oberta i còmode. És l'espai on es
posen en comú i es construeixen ideologies polítiques, valors i la forma d'entendre el món.
Com ja hem vist, no d'una forma explícita, sinó des de la pràctica, en converses informals o
mentre es fa una pausa en la jornada de treball comunitari.
Per generar un canvi social, les comunitats s'han d'articular amb espais de mobilització més
globals. El vincle amb altres horts o moviments socials, es dóna en dos eixos; per una banda,
des d'una vessant territorial, d'escala de barri, i per l'altra, des d'una vessant sectorial o per
afinitats. Les relacions amb el barri depenen del vincle que tinguin els participants de l'hort
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amb col∙lectius o moviments veïnals. Respecte a la relació amb altres horts, sovint també hi ha
un component de proximitat, però també d'afinitats amb formes de veure l'hort. L'espai
d'articulació de la xarxa d'horts urbans comunitaris, és encara incipient, però pot servir per
coordinar les diferents iniciatives.
Els horts urbans comunitaris tenen elements de moviments socials. Per una banda, es pot
explicar la seva emergència, per la poca repressió que han patit els horts okupats, i per la
inspiració que generen els que ja fa anys que funcionen, com Can Masdeu, és el que
Tarrow(1998) anomena oportunitats polítiques. Si seguim la definició d'acció col∙lectiva, els
horts els hi manca la part de la confrontació; si bé és cert que són mobilitzacions ciutadanes,
els horts urbans no tenen com a finalitat oposar‐se a un oponent, sinó construir paral∙lelament
sense gairebé tenir‐lo en compte.
En l’anàlisi dels elements que tenen els horts de moviments clàssics, i amb el treball de camp i
les entrevistes s'ha constatat el que inicialment es dibuixava; els horts comunitaris no són
moviments socials, però si són precursors de la transformació social. Per l'explicació d'aquest
fenomen és més útil la teoria de les societats en moviment de Zibechi (2011).
Són noves formes de fer política, no des de les estructures rígides dels moviments socials, sinó
des del territori, amb organitzacions més orgàniques, on nous actors es reapropien de les
seves vides, al marge del control de les institucions.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, es pot afirmar que la dimensió comunitària en els
horts comunitaris urbans relaciona els conflictes i les propostes amb la gent del territori i els
moviments socials, permetent que en aquest espai de vinculació de barri hi hagi la creació
d’identitats col∙lectives, l'apropiació dels espais i processos d’aprententatge de participació
política.
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CAPITOL IV. CONCLUSIONS

10. CONCLUSIONS
En aquest capítol es presenten les conclusions de la recerca sobre la capacitat transformadora
dels horts urbans comunitaris, destacant els principals resultats als que s’ha arribat.
Cal recordar, que a nivell metodològic, la recerca activista pretén vincular la producció
acadèmica amb l’avaluació política des dels moviments socials o accions col∙lectives, i en
aquest sentit, aquesta investigació ha pretès establir un objectiu acadèmic i una finalitat
política que fossin complementàries. No ha estat un procés exempt de contradiccions i
dificultats i trobar l’equilibri entre el rigor i l’aplicabilitat dels resultats ha estat un exercici
constant al llarg de la investigació.
L’emergència del fenomen dels horts urbans comunitaris és fruit de la necessitat de construir
noves relacions i territorialitats en les ciutats normativitzades. Són espais de creativitat social
que mitjançant l’agricultura ecològica urbana generen espais de trobada que van més enllà de
l’hort i que traspassen els seus límits físics.
El model d’anàlisi creat planteja tres factors que influencien en la capacitat transformadora
dels horts. En primer lloc, els horts han de visualitzar els conflictes que tenen relació amb la
seva realitat i prendre consciència de les trajectòries locals i globals que els conformen. En
segon lloc, han de proposar alternatives al voltant de la creació d’espais de relació oberts que
emanin valors contrahegemònics. Per últim, és necessària la col∙lectivitat que enllaça els
conflictes i les alternatives amb el territori, i que estableix un vincle amb l’espai.
Una primera conclusió és que els horts urbans comunitaris expressen els conflictes urbans i
rurals des de la seva pràctica (no des del discurs), molt relacionada amb l’okupació de l’espai
com a forma de desafiar el poder. Tanmateix, aquesta confrontació no és percebuda com un
acte polític en si mateix, i fa que els horts no posin en dubte les relacions de poder actuals, des
del discurs i des d’una acció més estratègica.
Una segona conclusió és que els horts són principalment alternatives, espais quotidians
contraris al “sentit comú” en molts aspectes. La producció pròpia de l’espai empodera als seus
protagonistes, i alhora fa que es generin noves territorialitats i relacions, que desprenen valors
emancipadors. En aquests microespais de diversitats però no d’antagonismes, s’amplia
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l’espectre de les formes de viure la ciutat i de produir aliments i es qüestiona, de nou des de la
pràctica, el model de ciutat i de societat.
Una tercera conclusió és que l’hort és un refugi davant de l’hostilitat de les vides urbanes i una
resposta a la necessitat de sentiment de pertinença a un lloc i un grup, malgrat que les
col∙lectivitats i la rotació dels seus membres siguin molt variables. Això dificulta la consolidació
del grup, com a actors de canvi social. Els horts no són moviments socials, sinó precursors de la
transformació, societats en moviment on s’hi donen processos d’aprenentatge polític i es
posen en comú valors i ideologies.
En definitiva, els horts urbans tenen capacitat transformadora i tenen valor de ser espais
propositius des de la col∙lectivitat. Com a repte els manca aprofitar el potencial divulgador i de
denúncia dels conflictes, mitjançant la presa de consciència i de responsabilitat davant del lloc.
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11. RECOMANACIONS
Al llarg de la investigació s’ha fet explícita el punt de partida des d’on s’han mirat els horts
urbans i els objectius tan acadèmics com activistes de la recerca. Les recomanacions doncs
també aniran en aquests dos sentits.
El boom dels horts urbans està despertant un creixent interès en molts àmbits, des de les
administracions públiques, empreses, universitats, moviments socials. Hi ha moltes mirades
que observen els horts per satisfer els seus interessos i cal identificar aquestes particularitats
per comprendre des d’on venen i per situar els horts en un context més ampli.
Aquest interès generalitzat permet traspassar els límits físics dels horts i fer arribar les
propostes i els desafiaments a un ventall més ampli de la societat. Per això és necessari
identificar i visualitzar les contradiccions i conflictes del capitalisme tan a les ciutats com en el
camp i que els horts siguin transmissors d’aquests marcs conceptuals. És una oportunitat per
establir prioritats i estratègies i no anar a la deriva, realitzant petites activitats, sense
comprendre el significat del mapa de relacions en els quals s’insereix l’hort.
Malgrat que els horts tenen relació amb l’exterior, són microespais amb una dimensió local i
d’especificitat importat. Aquesta territorialització és una fortalesa si s’entenen com espais
oberts de creació constant col∙lectiva i heterogenis. Els horts són aglutinadors de persones del
barri amb inquietuds similars, però diverses en molts aspectes. Un repte és obrir realment
aquests espais i mantenir la creació de propostes i alternatives.
L’obertura i l’entrada de noves persones, implica incorporar en la dinàmica dels horts la
manera de transmetre el llegat als nous hortolans, de forma que no intervingui constantment
en les actuacions que ja s’han emprès, i alhora que sigui permeable a les noves propostes. En
el cas de l’hort del Xino manca una mínima estructura organitzativa d’acollida i una demanda
d’implicació i de compromís per les persones que s’inicien.
En el cas de Can Masdeu, els conflictes fruit de la manca de consens en aspectes de
funcionament actual de l’hort es podran resoldre amb la futura reflexió i debat sobre aquests
temes, per redefinir i aprovar els acords entre tots, i restablir així la confiança del grup.
Des de models teòrics, s’han de reconceptualitzar les noves experiències, que incorporin els
sabers i aprenentatges que se’n desprenen, i alhora les formes organitzatives que s’estan
101

creant, fruit del context socioeconòmic actual. En aquest sentit hi ha un repte acadèmic per tal
de conceptualitzar les noves tipologies d’acció política, on les teories clàssiques dels
moviments socials deixen de servir per comprendre la complexitat d’aquestes iniciatives.
La incipient xarxa d’horts comunitaris pot ser l’espai on posar en comú les potencialitats i
debilitats dels horts i retroalimentar els diferents aprenentatges i experiències en aquest
sentit. Caldrà gestionar la diversitat de finalitats de cada hort i de cada individu, per poder
prioritzar les línies d’actuació i el treball en xarxa.
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ANNEX I. Guió entrevista hortolans horts comunitaris Barcelona.

CONFLICTE
1. Quins van ser els motius que et van fer apropar‐te a l’hort?
2. Què feu a l’hort? Quins àmbits treballeu?
3. Què voleu aconseguir amb l’hort? Quin creus que és el vostre principal repte o
desafiament?
4. Des de que estàs a l’hort, han canviat els teus interessos o la teva percepció respecte
alguns dels temes que treballeu?
ALTERNATIVES
5. Com gestioneu l’espai de l’hort i com decidiu el que hi construïu o hi planteu? I la
collita?
6. Les persones que participeu a l’hort us coneixíeu d’abans?Feu alguna altra cosa més
enllà de l’hort?
7. Hi ha algun altre espai similar al barri?
8. Quines alternatives o propostes creus que s’ofereixen des de l’hort? (collita?)
9. Des de que estàs a l’hort, què ha canviat de la teva quotidianitat?
COMUNITAT
10. Hi passes molt de temps a l’hort? I l’altra gent que hi participa?
11. Abans de venir a l’hort, havies participat en alguna associació o col∙lectiu? Quines
diferències i similituds hi ha?.
12. Teniu relació amb altres horts o amb algun tipus de moviment social? Què us aporta?
13. Quines activitats feu de cara al barri?Teniu relació amb alguna entitat o col∙lectiu?
14. Quan l’hort està obert quin tipus de persones s’hi apropen? Què passa?
15. Creus que l’hort és un espai de transformació social? Per què?
Edat:
Anys que fa que vius al barri:
Ocupació:
Gènere:
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ANNEX II. Transcripció entrevista a l’hort del Xino. Dona, adulta,
vinculació constant.
Yolanda, 52 anys, parada que fa intercanvis, fa deu anys que viu al barri.
Dimarts 12 de juny de 2012, de 19:00‐ 19:30 h.
Quins van ser els motius que et van fer apropar‐te a l’hort?
Bé, vaig arribar a partir d’una amiga que ja hi era, la Imma, i ja feia uns mesos que ja hi era.
També t’haig de dir que em sembla que vaig venir aquí sinó el primer dia que van començar a
treure herbes, per casualitat, i vam estar allà traient unes quantes herbes, i em va agafar una
urticària de pols i de tot... i me’n vaig anar corrents, va passar bastant de temps, una any
potser, fins que ja la Imma ho era i em vaig animar.
Em va fer animar un conjunt de coses, no sé si tant la terra, com el puguem estar en un espai
obert, una mica tranquil, agradable i gent, poder estar amb gent, compartir amb gent.
Què feu a l’hort? Quins àmbits treballeu?
Ara portem a terme unes quantes coses a l’hora. La part de cultiu, hem creat un forn de pa
artesanal i estem creant un magatzem amb construcció amb palets, per guardar eines i coses.
Hi ha activitats per nens, i ja està.
Què voleu aconseguir amb l’hort? Quin creus que és el vostre principal repte o desafiament?
Implícit, però molt amagat o el que està de fons tota l’estona és poder utilitzar un espai públic,
d’una manera més o menys creativa i social, sobretot, de compartir. A partir d’aquí qualsevol
de les activitats que fem té aquests components. També, hi ha coses que són pràctiques, com
lo dels palets, una qüestió de l’hort, d’organitzar‐te. Lo del forn, és més un somni, que també
ens pot vincular positivament, o no amb els veïns. Perquè calar, el farem sense saber realment
si el podrem utilitzar. Però mentrestant ha estat una experiència molt maca, de tocar terra,
perquè això si que ha estat ben bé d’enfangar‐se, tocar i tal, i construir una cosa de zero que
semblava impossible que s’aguantés sola. I sempre amb les ganes o amb la intenció que això
pugui fer que la gent vingui, altra gent que no ha vingut mai, però que li pugui interessar un
dels temes o uns altres. Amb el forn, arrel d’un buzoneo que vam fer petitó, al voltant de
l’hort, van venir dues persones noves, i les altres que han vingut últimament no sé d’on han
vingut, però potser si que hi ha hagut més moviment. Això fa, i també per la pressa de tenir‐ho
acabat pel tercer aniversari, d’alguna manera fas més informació de emails, i de difusió perquè
necessitàvem gent, cos que sinó van passant els diumenges i tampoc enviem informació.
Quan dius que és un objectiu de fons, em pregunto si teniu un espai on debatiu sobre
aquestes finalitats?
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Realment no. Les coses quotidianes ens mengen temps per poder relaxadament pensar una
mica amb espai al cap, per poder divagar, pensar i anar més enllà del que és l’estrès entre
cometes, de cobrir tot el que fa falta, tot el tema de l’hort, o la pressa ara concreta d’això.
Des de que estàs a l’hort, han canviat els teus interessos o la teva percepció respecte alguns
dels temes que treballeu?
Jo he tingut dues etapes. La primera va ser molt clara l’efecte que em feia en el cos. Jo visc més
a la part nord del Raval i aquesta zona del Xino doncs la veritat és que poc la trepitjava perquè
ni em calia ni tampoc era un lloc que m’agradava venir. I ara per nassos, anava venint en
aquesta zona. Ha estat descobrir una part del barri que no m’interessava, i al revés també
m’ha anat... no sé, jo recordo ara se’m queda lluny, però ho parlava d’aquella època era com
una sensació d’estar aterrant, molt forta, a un barri que jo hi he viscut molts anys però que no
m’hi he sentit mai arrelada perquè no hi he tingut cap projecte interessant. I aquest cop era
una sensació molt agradable, perquè d’estar sempre una mica penjada, de no tenir un lloc en
el món, de cop descobrir que hi ha un barri, que pots fer coses al barri, que hi ha gent al
barri... va ser fantàstic.
Com gestioneu l’espai de l’hort i com decidiu el que hi construïu o hi planteu? I la collita?
Ens reunim en assemblea, una vegada al mes i allà intentem decidir totes les coses possibles, i
si no hi ha temps es van fent cada diumenge. Més o menys, en grups de treball, perquès sinó
seria un caos, que es poden trobar a part de l’assemblea i anar fent.
Respecte la collita, la primavera passada va ser esplendorosa, entre que em sembla que va
ploure molt més que aquest any, i potser no teníem tants projectes a la vegada , hi havia una
gent, la Imma i companyia que també estaven molt per la labor de cultivar, l’hort estava....
aquests dies especialment, tinc una morrinya... Hi havia carbassons, tomàquets,,, era una
passada. Ara, enguany, està més humil. Ja no treballem tot l’hort, sinó només alguna part, i al
ploure menys i dedicar‐li menys temps està una mica aborridet, pobret. Però bueno, alguns
tomàquets i pebrots traurem, albergínies, carbassons,enciams. Per repartir‐nos, en general, es
una mica anàrquic, la veritat. No tenim cap tipus de norma o acord fet, inclús, se’ns passen les
verdures i s’espiguen. Però en principi, mira últimament una del grup de cultius fa al final dels
diumenges fa un recorregut de totes les coses que hi ha per menjar, ho posa damunt de la
taula i ho anem agafant.
Les persones que participeu a l’hort us coneixíeu d’abans?Feu alguna altra cosa més enllà de
l’hort?
Excepte la Imma, amb la resta no. El dia que vaig venir aquí per primera vegada tinc una
imatge d’una assemblea impressionant,molta gent, molta, una senyora ens va portar una pizza
de xoriço, gallega, brutal. I jo crec que no coneixia a ningú més que a la Imma, Ens vam
conèixer amb un intercanvi, per un projecte d’ella per construir una casa rural per Berga.
Jo personalment, els altres potser si, no gaire. Amb una noia fem un intercanvi, jo li faig
massatges i ella em porta verdures ecològiques. Amb una altra noia hem fet algun intercanvi
puntual, però ja està.
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Hi ha algun altre espai similar al barri?
Que jo conegui o que jo pugui disfrutar no.
Quines alternatives o propostes creus que s’ofereixen des de l’hort?
Depèn de la gent que entra .Si jo soc la que em trobo amb algú entrant, els hi dic bàsicament
que és un espai per tothom, i que poden entrar encara que només sigui a prendre la fresca.
Després els hi proposem el que estem fent, des de treballar la terra, a participar a la
construcció, o proposar coses noves. O lo dels nens.
Hi passes molt de temps a l’hort? I l’altra gent que hi participa?
En principi cada diumenge. Com que a partir d’un intercanvi em va tocar un hort a Gavà, fins
el setembre, hi ha hagut uns mesos que m’he deslligat, però ara hi he tornat més, inclús
aquesta setmana passada vaig venir cada dia, em va agafar unes ganes de venir, a part de que
estava fent lo del plafó d’informacions exteriors, però tenia ganes de venir. Es una mica el
record de l’any passat , d’aquesta època, de l’estiu, de la primavera que ens ho vam passar
molt bé, estàvem moltes estones aquí. Com que la Imma és tope passar un rato, amb el
menjar i la nena ja feia caliu. I vam estar basants ratets, aquí.
La resta de gent no, han canviat les coses d’un any a l’altre. L’any passat si, hi havia molta gent
que passava aquí ratos. El Carlos del mosaic, venia aquí i tal ,el Javier, hi havia gent que s’havia
fet aquest espai molt seu. Ja no pel tema de l’hort, sinó a altres moments del dia, estaven
aquí, com recuperant‐se, inclús vitalment, de les seves vides. Enguany jo crec que no, és una
altra gent la que està aquí i em sembla que no.
La gent canvia molt d’any a any, passen i se’n van i entren. Això té parts bones i dolentes. La
que està clar és que costa consolidar els projectes, o el que estem veient últimament, fa falta
fer una estructura, més sòlida, perquè no es mogui el projecte si la gent se’n va. I això és difícil
de pensar, de posar‐t’hi a fer una estructura.
Abans de venir a l’hort, havies participat en alguna associació o col∙lectiu? Quines diferències
i similituds hi ha?
Jo diria que no. Ara estic molt il∙lusionada amb la xarxa d’intercavi i la veritat és que estic molt
il∙lusionada . Estem al principi, principi, portem tres reunions, i amb gent que alguns ens
coneixem dels mercats d’interncanvi de l’assemblea i altres no, son nous, i, ens trobem per
pensar junts a veure quin tipus de xarxa volem impulsar, xarxa d’intercanvi de coneixements,
serveis i béns. I estem amb això.
Teniu relació amb altres horts o amb algun tipus de moviment social? Què us aporta?
Si, hem reprès les trobades amb els altres horts que hi ha, perquè n’hi ha un fotimer, de
Barcelona i algun de fora, i fa poc vam fer una trobada, va anar molt bé, va venir molta gent, la
única cosa que ens hem posat entre una trobada i la pròxima és construir una graella de
recursos que tingui cada hort per poder compartir.
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De moviments socials, l’assemblea del barri del 15 M. per exemple, epr les festes del barri,
l’assemblea de veïns del raval fan festa alternativa, sempre ens tenen en compte per fer
alguna cosa, però la veritat és que tenim poca connexió.
Quines activitats feu de cara al barri?Teniu relació amb alguna entitat o col∙lectiu?
En el marc del tot raval, hem organitzat alguna cosa, però fem molt poca cosa pel barri, s’ha de
dir!Pensant am el barri... no no. Tenim l’estratègia, per dir alguna cosa, que és la gent que ve
aquí dins de l’hort, però tenim el punt de vista de sortir cap a fora, sigui afer alguna cosa, fora,
des de nosaltres... ah. Can Masdeu. També amb Tot Raval, al juliol, vam participar a una fira
d’entitats del barri. Però va haver‐hi aquell lio que els originaris de l’hort pensaven que
aquesta associació no era prou... honesta o jo què sé, interessant.
Quan l’hort està obert quin tipus de persones s’hi apropen? Què passa?
Aquest any.. mira, ara ve algú nou.
‐quan obriu?
‐ Els diumenges a la tarda obrim.
‐ Ja ho he vist escrit a fora, vale, doncs ja ens veurem.
‐ Un cop formes part de l’equip i tal, ...
‐ És molt maco!
‐ Si , és maco, eh!
‐ Ostres, doncs, si, ja passaré i així ens coneixem.
‐ Si, a més, tenim moltes ganes de que vingui gent nova!
‐

I jo no faig gran cosa en tot el dia, o sigui que..

‐

Perfecte!

‐

Soc fotògraf, a més, o sigui que podria col∙laborar amb alguna coseta, per... no sé, ja us
vindré a veure! Ara tinc una mica de pressa

‐

A partir de les quatre o així els diumenges.

‐

Molt bé, els diumenges! Adéu!

‐

Adéu!

Veus, aquesta persona, aquest home no és dels típics que venen. Té algo que no és dels típics, i
a mi m’agrada quan passa això. No és que hi hagi típics, pe`ro potser una edat. Més o menys
em volta una edat la gent que ve, que són amunt i avall dels 30... o menos, no ho sé, saps’
Després també un tipus de... no sé, de manera de ser o almenys exteriorment o de vida, que
també és algo semblants... més alternatiu, si vols. Aquest home estava, com vestidet d’oficina,
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una mica, o quan ve gent gran, que trenqui una mica la cosa.. està bé! Comences a sentir que
el barri entra, que sinó...
I per altra banda és molt curiós, perquè, quan tu estàs fora de l’hort, perquè estàs pintant,
perquè estàs penjant un cartell... pel que sigui, se t’acosta molta gent del barri. Però és gent
que estan contenta de que nosaltres estiguem aquí, però no entren! I per mi això és un misteri
que no he resolt, no sé perquè no entren. D’altra banda estan contents, però jo no sé si els hi
fa por el què diran... o.. no ho sé.
La majoria de gent entra però ja no torna més, ve i surt. Quan algú entra i torna un altre dia la
veritat és que et sents contenta, perquè això bol dir que no és massa habitual.
Jo recordaré sempre quan van arribar la Clara i la Kamino, que va ser em sembla el mateix dia,
no es coneixien elles ni ens coneixíem nosaltres, jo aquell dia, parlo de mi perquè és el que jo
vaig experimentar, no és per fotra’m floretes, se m’havia fotut al cap de que volia provar lo de
fer un compost i venia amb el llibre perquè no en tinc ni idea. Aleshores elles van arribar, i com
que hi havia una cosa molt concreta a fer, i jo anava peix, els hi vaig dir, posem‐nos‐hi les tres,
mirem‐hi i comencem. Era raro perquè saps allò quan no coneixes a la persona i vas allò una
mica desincronitzada, no? Però ho vam fer, vam fer un compost, i es van quedar . I jo estava
segura que allò va ser un puntazo. Vull dir, que és important, per segons qui, potser, que li
ofereixis una acció concreta, un algo a fer, no?
Aquesta gent nova que ha entrat, és bastant gent com suelta, no solitaris, si potser amb un
punt inclús de solitaris, ...que es mouen així per la vida.
Creus que l’hort és un espai de transformació social? Per què?
Com se sap això?? Això es deu saber amb temps i amb els canvis que ha creat a l’hort. A la
gent, o al barri. Jo estic segura que si, però no et sabria dir quins. Per exemple, amb el tema de
l’alimentació, no ho havia pensat mail, però potser si que m’ha influenciat. Per mi això de
l’alimentació ha estat una cosa molt lenta, que no hi estava gens ficada, i potser si que amb el
rollo de l’hort, poc a poc, anar valorant menjar el que cultives... alguna vegada sortia de casa,
abans de dinar, per venir aquí l’hort i agafava quatre cosetes, i clar, ai`xo ja et va fent un algo
en el cos, i la Imma, també, la Imma per mi ha estat un puntal molt important. De vegades els
canvis són un conjunt de coses.
(quan apaguem la gravadora, em comenta que també pot ser que a la gent del barri li costi
venir perquè en el barri hi ha mal ambient i sovint molta desconfiança).
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ANNEX III. Transcripció entrevista a l’hort del Xino. Home, adult,
vinculació puntual.
Renan, 37 años, hace 7 que vive en el Raval. Trabaja en un supermercado.
Sábado 16 de junio de 2012, de 18:00 – 18:45 h
¿Porque te acercaste al huerto?
Fue un domingo, veníamos de la playa con mi hijo y pasábamos por la puerta y habíamos visto
la puerta abierta y estaban plantando lechugas,. Estaba Yolanda, Imma, y al pasar, miramos
por curiosos, y dijimos, ya que pasamos, ¿Y si entramos? Y nos obsequiaron con unas plantas
de lechuga. Las llevamos a casa y las pusimos en macetas. Las tuvimos casi como una semana,
y no crecían. Las teníamos vivas pero eran pequeñas, eran como seis lechugas. Y al final las
teníamos en la maceta, y no crecía. Lo habíamos hablado con mi mujer; las devolveremos y
iríamos a plantarlas ahí. Vinimos, las plantamos y crecieron. Y a los dos domingos ya estuvimos
aquí, empezamos a trabajar, y lo que mas me gustó poder tocar la tierra que aquí era difícil.
¿Qué cosas se hacen en el huerto?
Yo creo que te lo puedo decir en una pablara; compartir. Compartimos el trabajo,
compartimos algo de comer, compartimos nuestras penas, nuestras alegrías, las comentamos.
Y es una amistad, yo veo, que es una amistad más sincera. Justo hoy con mi mujer
hablábamos. Y me dice; “tú no tienes amigos acá, afuera, me dice; y yo le digo “tengo amigos
en el huerto”, y me dice; “No, pero otros amigos, como los otros compatriotas que tenemos
que se van con sus amigos a beber, pero tú no sales!”, me dice. Y yo veo que no es necesario.
Yo tengo mis amigos aquí, es como una familia esto!
¿Qué crees que se consigue en el huerto, cuales son los objetivos?
Primero yo creo que es enseñar a nuestros niños, que es lo que tenemos y que es lo que nos
estamos perdiendo al vivir en una ciudad. Por ejemplo, mi hijo, al principio no sabía de las
tomateras, como venían los tomates, las lechugas, etc. Pero ahora lo sabe. En casa va a regar
las plantas “Que tengo que mi plantita que no está bien, que tiene pupita, cuando le esta
curando sus hojitas”... ha aprendido. Para mí eso es lo más, aprender. Y los adultos.. yo aquí he
aprendido tantos cosas! Aprendí la sencillez, he aprendido a vivir bien sin nada, nada más con
lo que uno tiene, cada uno aprende lo que quiere.
¿Des de que estas en el huerto, ha cambiado alguna percepción o interés?
En los niños. Ver a los niños, quizás era mi forma de ver, que a los niños se trataba de
corregirles, enseñar… corregirles. Y no, veo que mejor es que aprendan equivocándose. Esto
ha cambiado, yo he cambiado. Y de aquí en el huerto, me ha aportado tranquilidad. Alguna
vez, vengo por las noches, abro la puerta, y me siento, en una silla, estoy hasta a las doce,
una… me encuentro conmigo mismo. Y es diferente, se puede descansar… a mi me ha traído
paz, tranquilidad. Sencillamente el venir, hacer un poco el contacto con la tierra, cogerla, para
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mi arto, es mucho. Allá en mi país teníamos verde en el jardín, en casa, porque vivía en una
ciudad, siempre he tenido afición a la tierra, me gustaba, y ahora cuando estaba aquí me
sentía aun más…como te puedo decir... me sentía (…). Por eso opté por buscar trabajo fuera,
en distintos pueblos, trabajé en Vilafranca, Vilanova, dónde en la hora de descanso me salía y
me iba a caminar por las praderas… a caminar! Me sacaba los zapatos y andaba, y el dueño me
decía “Qué estás haciendo, qué gilipollas…” No, pero me gusta.
¿Cómo se gestiona el espacio?
Yo creo que las áreas cuando yo vine ya estaban más o menos demarcadas. Lo único, cada uno
va poniendo ahora su criterio Este año están mucho menos las plantas, que el año pasado, el
gran problema que tenemos del agua. Esta parte de aquí que puse algunas semillas de mi país,
he tenido la mala suerte que la gente que no conocía las semillas me lo han quitado, muchas
se han muerto. Unas semillas de pimento picante que traje han muerto todas no tengo más
semillas para ponerlas, pero ya, conseguí otras prometo que voy a traer más. Ahí también
planté hierbas aromáticas, que a mí me gustan.
Lo que vemos aquí es que el sitio es de nadie, dónde había un espacio, la puse. No podemos,
desde mi punto de visto, demarcarlo. No tendría que haber fronteras, en la vida no debería
haber fronteras, en el mundo. Fronteras, para los países, ni eso, ni apara los países debería
haber. No tendríamos, por lo menos mi visión. Creo que en el huerto no hay fronteras, porque
no hay parcelas.
Un día comentando con Yolanda y con otras chicas más, habíamos empezado a hablar de un
horno, y les dije que mis padres habían tenido horno, teníamos hornos artesanales que
trabajaban industrialmente. Y me preguntaron si sabría hacerlo, y yo le he dicho que si, pero
en mi vida yo había construido un horno. Siempre lo he visto hacer y dije, a ver ¿ qué difícil
puede ser? Y con la buena voluntad de todos, las ganas de hacerlo, entre todos lo hemos
podido hacer. Y para mi es un hito en mi vida, es una parte… es la cúspide en mi vida. Es algo
que siempre he querido hacerlo allá, y allano lo hice porque no tenía un espacio propio. Pero
aquí como me dieron alas, he hecho i horno y es como mi hijo!
¿Conocías a alguien antes de venir al huerto?
No.
¿Hacéis otras cosas, compartís más del huerto?
Es que mi trabajo es de lunes sábado, y los domingos vengo en el huerto. Mi tiempo libre lo
paso con la familia y aquí. Lo bueno que tengo que mi familia, mi mujer y mi niño vienen aquí.
Para mí el huerto son mi familia. Por ejemplo, al Jonathan siempre le digo hermano, así le trato
de hermano… para mi… yo tengo un hermano aquí, pero no es lo mismo, a mi hermano no le
puedo contar las cosas que me pasan, pero con ustedes si hablo. Por ejemplo, el día que me
salió la documentación, que me entregaron, porque antes cuando yo empecé a venir aquí yo
estaba... no tenía documentación, sin papeles, y cuando me salió lo primero que hice fue venir
aquí a contarles porque yo les considero parte de mi familia.
117

¿Hay algún espacio similar al huerto en el barrio? Por ejemplo, hay otro huerto en Sant Pau.
Si, me mostraron, he ido, pero el tipo de personas, veo que esta como parcelado, lo mío no me
lo toquen, parece no se si es. Y aquí no, esto lo ha sembrado Iris, pero no se va a enfadar si le
voy acoger un tomate, más bien se va a sentir alagada. Hemos plantado el año pasado unas
verduras allá, pues el domingo las regalamos al barrio. La visión que hay aquí es diferente de la
del otro lado y con la visión que tiene aquí, yo me identifico, porque cuando yo era joven, te
podría decir, antes que me casé, mi vida era más existencialista. Sin terminar el cole, yo
agarraba mi mochila ponía cuatro trapos, un sleeping, y un algo más y me salía a caminar. Me
salía sin nada en el bolsillo, pero para conocer el mundo. Y mi tierra, Bolivia, la he conocido de
cabo a rabo. Con ganas de conocerla.
Ahora que yo ya tengo mi familia, mi hijo, yo tengo que velar por ellos. Es como yo he sido
antes, es gente que sin nada vivimos felices. Y la gente que conocí, se que con poco son felices.
No es necesario dividir el terreno para que seamos felices. Y el otro huerto parece que si.
Yo he cambiado mi forma de pensar. Me identifico con ellos, como yo era antes, pero ahora
como tengo mi familia, y como de esa forma más sencilla es difícil darle una educación.. que a
mi mis padres si que me han podido dar, el hecho de poderle dar a mi hijo una buena
educación. Y llevando una vida sencilla debería dejar el trabajo… dedicarme más a… y no
puedo. No podría pagarle un buen colegio a mi hijo.
¿Qué alternativas crees que se dan desde el huerto?
Aquí no nos va a mandar nadie, lo decidimos solos. Aquí es compartir, es... por ejemplo en las
reuniones se dice “queremos hacer esto quien está de acuerdo?” Los que están de acuerdo
dirán si, los otros dirán no,… la mayoría manda a los demás. Aunque los que no estén de
acuerdo, dicen “pues no estoy de acuerdo” pero ya han dicho, y en los otros huertos no tienen
(…) porque si es del ayuntamiento, lo ponen como dice el ayuntamiento y aquí las reglas nos
las ponemos nosotros.
Antes decías, las mujeres mandan mas aquí y mejor.
Si, me he dado cuenta que las mujeres, en mi casa por ejemplo, la mujer manda mejor, la
mujer piensa mejor que el hombre. Te has dad o cuenta, no las mujeres están llevando esto.
A excepción de Jonathan y… Jonathan es el único que casi siempre esta, en las reuniones y
todo, más bien están las mujeres. La forma del mañana son las mujeres.
¿Y que crees que es distinto?
Son más mujeres que hombres, y aquí que el problema de género lo tendríamos que aplicar a
los hombres! Ja ja.
No, pero me alegra mucho. La mujer tiene la capacidad de decidir mejor bajo presión, piensa
un momento se desmaya, llora y reniega, pero lo piensa. Y el hombre no, tiene la fuerza, pero
la fuerza que tiene el hombre no le deja pensar. Por lo menos a mí. Con fuerza queremos
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arreglarlo todo, y no. Y la mujer llora, reniega, y lo piensa. Y el hombre, aunque llore y
reniegue, pero no lo va a pensar.
¿Ha cambiado algo de tus hábitos?
En casa no ha cambiado nada, los domingos han cambiado un poco, antes nos las pasábamos
al parque, a la playa, ir a la montaña, ... ir a casa de mi hermana… Sentar, comer, ver películas,
esto era. Y ahora no, por ejemplo, tratamos de venir aquí, hacer algo más, pero por los
demás,… tratar de escaparse, dar una vuelta aquí, pero en casa no.
Por lo menos, no veo que haya un poco de egoísmo, no he visto mucho en el tiempo que he
estado aquí. Compartimos, y veo que es diferente la forma de pensar de los que estamos aquí,
o quizás pasamos la puerta del huerto y cambiamos nuestro chip… Pero es diferente. Mi hijo
también viene aquí, se cae, no llora, se levanta,…. Como personas, nos ha servido para
madurar, por esto si que me ha servido mucho, me ha aportado mucho en mi vida, como
persona he visto con ella muchos cambios en mi hijo, en cuidar a las plantas, salvar a una
mosca que estaba en el agua,..Aquí en la ciudad es difícil aprender estas cosas ,estas cosas
tienen que aprenderse aquí, a cuidar.. por ejemplo, él sencillamente no le va a lastimar algunas
plantas no, siempre hemos estado,, él dice el árbol tiene sed, Y si va con agua, aunque dos
gotas le va a ir echando a las plantas. Y creo que si todos los niños los educaremos de esta
forma, la ciudad cambiaria. En vez de tener las famosas plazas, las ramblas, los espacios
públicos llenos de hormigón, yo quisiera que nuestro ayuntamiento lo ceda a este tipi de
organizaciones, o… para cultivos. Y entonces, podríamos mitigar un poco el hambre.
¿Crees que serviría para abastecernos de alimentos?
No, creo que serviría para abastecernos de alimentos para comer, pero si nos serviría para
alimentar el alma. Dejaríamos que nuestros jóvenes, de delinquir, quizás, espacios públicos
donde puedas hacer algo… yo creo que para alimentarnos poco, pero para alimentar el alma
yo creo que si, porque también necesita alimentos.
¿Cuanto tiempo pasas en el huerto?
Estos meses pasados, solo los domingos, porque trabajaba hasta las diez, nueve y media – diez
llegaba a casa, y salgo a las siete y media de la mañana… pero anteriormente salía del trabajo,
me cambiaba, me duchaba, comía y me venía. Y yo quedaba unas dos horitas, ahí, sentadito,
arreglaba un poco, regaba... haciendo algo.. y trataba de estar solo. Porque el bullicio de la
ciudad te agobia, que si bocina aquí, que la gente que pasa, que cada uno anda su rollo.. es
difícil. Yo creo que aquí venia a aislarme del mundo. Pasar la puerta para mí era salir de
Barcelona.
Alguna vez venía Carlos, Javier, uno que siempre venía con camisita... era un musulm… amigo
de Imma, con el venia de noche y siempre nos veíamos hacíamos algo y después nos
juntábamos. Él hablaba en inglés, yo hablaba en castellano, no nos entendíamos un carajo,
pero conversábamos. Para que nos entendiéramos, uno paraba y lo repetía diez veces, y
después él hablaba inglés, pero era un inglés medio raro, yo no entendía, yo entiendo el inglés,
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pero era muy raro. Le hacía repetir dos veces o tres, a veces de cachondeo le hacía repetir
más, para que aprenda jaja. Hicimos amistad.
Ara ya hace tiempo que no viene. La gente pasa, hay gente que entra y se va, entra y se va. A
veces el ritmo laboral no acompaña…
¿Antes de venir al huerto habías estado en algún otro colectivo o movimiento social?
Yo he estado en un movimiento social, pero no muy inmerso, sino participando en la guerra
del agua. Después en un bloqueo de una forma, como te digo más activa en algunos días pero
puntual, no como permanentemente. No sabría decirte qué diferencias y similitudes tiene con
el huerto.
¿Qué relación tenéis con otros huertos o movimientos sociales?
Con otros huertos si. De estas mismas características, tratamos de relacionarnos, nos invitaron
allá en Can Masdeu, hicimos una pequeña actividad, a la cual no pude asistir por motivos
laborales, y esas cosas. Con movimientos sociales, si, hay bastante contacto, pero como yo
trabajo tanto no puedo participar.
Aporta intercambio de semillas, conocimiento. Por ejemplo, la pasada semana vinieron dos
muchachos, no sé de que huerto serían, estaban paseando, se pusieron a trabajar en el horno,
y te ayudan. Y hay intercambio de conocimientos. Ellos sabían cómo manejarlo al barro, para
evitar las grietas. Te has dado cuenta que iba presionándolo, y ahora hay grietas, pero
mínimas! Se intercambian conocimientos.
¿Qué actividades hacia el barrio?
El año habíamos programado de tomar el fresco en verano, en la noche, pero muy poco ha
salido, después suponemos que vendrán a hacer pan al horno… a ver... no sé, es que estos
últimos meses he estado muy desvinculado.
¿Qué pasa cuando el huerto está abierto?
La gente entra, y miran, tocan. Los niños miran, se admiran de un tomate, conocen… se les
invita a participar, dicen que van a venir pero pocos han venido, casi nadie! Les gusta, pero
para mirar. Pero es así!
¿Crees que esto es un problema?
El problema aquí es el agua. Y te prometo que si tuviéramos agua seríamos mucha más gente.
El año pasado hasta pudimos montar una pequeña piscina, cuando teníamos algo de agua,
había más gente. Y ahora con el problema del agua, se dan cuenta, las plantas están gritando, y
no podemos abastecerla.
¿Crees que el huerto es un espacio de transformación social?
Yo creo que si. Porque aprendemos a relacionarnos con los demás, por lo menos en este
huerto. Aprendemos a relacionarnos, nos aprendemos a tolerar unos a otros, aunque no lo
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veamos igual, nos toleramos, y aprendemos. Nuestros niños aprenden, escuchamos,
conocemos, es diferente. Interactuamos entre todos.
Y el tema de la okupación, ¿cómo crees que influye?
No tenía beneficio! Esto no tenía beneficio para nadie! Esto es un beneficio colectivo! Bendita
okupación, que digo yo! Para mí no es un problema. Y si yo tuviera un espacio así, que no esté
aprovechado , y si me lo okupan, y si fuera yo el propietario, si me lo okupan les busco a las
personas que me lo han okupado, y les digo, miren señores, gracias por haber‐lo okupado,
pero hagamos un convenio. Cuanto tiempo quieren vivir ahí? Y dejarles que vivan! Si no le
sirve a nadie, que le sirva a alguien! Este es el gran problema que tenemos aquí. Los pisos,
10.000 pisos que tenemos cerrados, que no vive nadie, y hay otro tanto de gente que duerme
en la calle, esa parte yo… yo estoy de acuerdo que esté okupado.
A nivel de alimentación, ¿te has planteado este tema desde que estas aquí?
Trato de consumir lo más ecológico posible. Pero si, tratamos de reciclar las cosas, tenemos
amigos que están en el mercado que cosas que aun se pueden reciclar lo utilizamos, tratamos
de tirar lo menos posible, o sea, que de esta forma podríamos apoyar al huerto, comer cosas
ecológicas, por lo menos no gastar mucho, no económicamente, sino de derroche. En el
trabajo por ejemplo hago unas cosas que yo creo que por el dueño están mal hechas. Tirar los
productos al contenedor, lo pongo en bolsas nuevas y bien amarradas y las tiro, porque sé que
vienen a buscarlas. Pero para ojos del dueño está muy mal hecho. Dicen que al hacer esto
estoy fomentando a que la gente se dedique a eso y no busquen trabajo. Yo tengo un trabajo,
pero yo a veces hago eso! Porqué? Pues para reciclar, para no tirar! Si voy a comer eso va ser
un poco menos de explotación que va a tener la tierra, y menos cosas que vamos a tirar! Hay
tanta gente que muere de hambre en el mundo y aquí tiramos la comida!!
Pero eso lo traigo de Bolivia. Y eso que mis padres económicamente me solventaron todo lo
que podían, lo que quería. Con decirte que a mis dieciocho años me compraron un coche cero.
No es mi onda, no es mi forma de ser, no es como yo quiero ser. Yo cogía ropa de mi primo, de
mi hermano. Siempre he tratado de reutilizarlo, no sé porque… quizás ha sido una forma de
protestar en un principio, y después se me ha hecho un modo de vida.
(…)
Yo no me voy del Raval, si me voy de aquí me voy para mi casa hasta allá a Bolivia. Porque es
bonito! Hay… como te digo… es un barrio cosmopolita, multicultural y plurilingüe!
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ANNEX IV. Transcripció entrevista a l’hort del Xino. Home, jove,
vinculació constant. Dona, jove, vinculació puntual.
Jonathan y Sara. Los dos 27 años, parados que trabajan mucho no remuneradamente. Sara
vivió 5 años en el Raval, ahora hace 3 que está en la calle Princesa. Jonathan hace 5 años que
vive en el Raval.
Lunes 18 de junio, de 16 a 17 horas

¿Por qué os acercasteis al huerto?
Sara: Yo estaba haciendo un trabajo para la universidad de antropología y había empezado a
hacer una observación en el grupo de niños del Forat de la Vergonya, y quería observar otro
espacio autogestionado por vecinos y me pareció una buena alternativo, que no tenía nada
que ver con el ayuntamiento, y por eso me acerqué la primera vez.
¿Y por qué te quedaste?
S: Pues empezamos con el proyecto de los niños y dejé un poco de lado el trabajo de
observación, porqué no tenía mucho sentido, y me fui enganchando al taller, me sentí muy
cómoda, me gustó el planteamiento inicial que hicimos de la actividad, y bueno, me enganché!
Jonathan; yo conocía este solar cuando era completamente derrumbado. Nunca conocí la casa
okupa que había antes, pero la primera vez vine de un momento dónde buscaba algo para
hacer de la ciudad y me encantaba… bueno, es que yo vengo del campo, y entonces siempre
he tenido esta relación con la naturaleza. Sentía que aquí me faltaba algo. Antes estudiaba en
la Autónoma y siempre tenía un poco de verde alrededor, y en el Raval no hay mucho. Y fue un
día dónde vi que había este huerto, me pasé a una asamblea y empecé a trabajar ahí con ellos.
Pero más profundamente viene de una búsqueda… porque sabía que había Can Masdeu, que
había cosas así, pero buscaba un discurso político en el cual me pudiera sentir cómodo, es
decir, que se parecía a lo que podía pensar, y como en el huerto del Xino había esta abertura, y
que todo está abierto, no me sentí como que todo está encerrado dentro de una práctica
política que no me corresponde, sino que era todo a crear, todo a generar, todos juntos y eso
era como una cosa en la cual me sentía cómodo, y por eso me quedé en el huerto del Xino.
¿Qué cosas se hacen en el huerto?
S: Yo lo primero que digo cuando entra la gente es que es un espacio autogestionado y abierto
para todo el mundo, sobre todo para los vecinos, que a mi me parece lo más importante. Y
luego hablaría un poco de las actividades que hacemos, está el comando tierra, que el plantar,
el informarse un poco sobre la horticultura ecológica que se lleva a cabo, intentar hacer
pruebas y ver cómo podemos sacar adelante algo que crezca ahí. Luego, las actividades de los
niños, bioconstrucción se está haciendo ahora, el horno de leña, y qué más proyectos hay?
J: ¿explicas los proyectos más que..? ¿ no, pregunto si tu tendrías tendencia a explicar los
proyectos que se llevan a cabo más que el funcionamiento del huerto?
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S: Porque me ha preguntado qué proyectos se llevan a cabo dentro. Si me preguntan sobre el
funcionamiento, me centraría más en cómo nos organizamos, en la asamblea mensual, en el
sistema organizativo que tenemos por comandos, en cómo se toman las decisiones, cómo se
pueden presentar los proyectos,…
J. Bueno, yo como hace tiempo que pienso que este huerto necesita más vida, siempre intento
orientar un poco mi discurso hacia la participación. Cómo pueden acceder este espacio, y creo
que paso más tiempo a decirles como realmente pueden actuar. Depende de quienes, porque
si viene, entra alguien y que pide simplemente lo que pasa, que no le interesa participar, sino
conocer el lugar, pues voy a explicar las cosas que están en marcha, pero si es alguien que dice,
ah, pues me interesa mucho y quiero implicarme le intento explicar primero el funcionamiento
y después las posibilidades que él puede ver aquí. Es decir, que es un espacio libre, puede
proponer muchas cosas y que su participación está muy bienvenida, porque como somos muy
pocos, es importante que haya gente que nos quieran seguir, pero de una manera
participativa, y no simplemente de consumir el huerto como se puede hacer en los otros
espacios.
¿Cuáles son los objetivos o los retos y desafíos?
J; Para mí son muchos, pero creo que son muy personales a casa uno. Para mí el gran desafío
es tener una infraestructura agradable en este huerto, que nos permita acoger gente de
manera más simple, porque siempre en la desorganización cuotidiana encuentras una forma
que corresponde a un ritmo de vida, sabes? El huerto tiene su ritmo de vida, pero que podría
tener varias amplitudes, pero yo creo que un desafío primero del huerto tendría que ser la
participación del barrio, la implicación a un nivel participativo activo, dónde se proponen
cosas, dónde se actúa,.. pero es muy difícil llegar a eso, es todo un proceso, por eso, para mí el
primer desafío es tener esta infraestructura para acoger la gente, y que le dé ganas de
participar, y no que vean una estructura que todo está en proceso, y el hecho de estar en
proceso, impide a veces que la gente diga , pues si quiero hacer eso, pero a, bueno, falta
primero hacer la infraestructura para pasar a la acción. Si queremos, por ejemplo, el teatrillo
es un ejemplo perfecto. Hay mucha gente que quieren actuar en el huerto, pero es difícil
montar un escenario en medio de todo eso. Pues el proceso será, primero poner la
infraestructura, y después atraer proyectos y cosas así. Después hay la dimensión política, que
también es como una laguna que tiene el huerto, en el sentido que como es un espacio que
cada uno se implica a su manera, a veces refleja una falta de comunicación o de búsqueda de
un mensaje que hace que seamos más unidos. Entonces, también es una cosa que tendríamos
que tener en cuenta para tener más participación. En el momento cuando nuestro discurso es
un poco más consensuado tendremos más facilidad en decir en esta dirección vamos.
Cuando hablas de infraestructura, ¿te refieres a físicas o organizativas?
J: Las dos. Hay físicas que son las que estamos llevando a cabo, pero si queremos ampliar le
proyecto como la casita de casa, también sería una infraestructura que permitirá acoger a
gente en invierno y seguir las actividades, mantener‐las en el tiempo, y también falta una
estructura organizativa que nos permita acoger a nuevos proyectos, tanto como estar unidos a
otros colectivos, por ejemplo, la red de huertos urbanos, que se está montando ahora es un
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intento de justamente abrir nuestra puerta a la gente que están compartiendo una experiencia
a distintas escalas, distintas ciudades, que al final es una experiencia que compartimos.
Y a nivel político, ¿cuál sería el mensaje que tendría que dar el huerto?
J: Más que un mensaje es una dirección, en el lenguaje que queremos usar. Es decir, no creo
que tengamos que reivindicar, sino apoyar primero a todas las luchas que tienen que ver con
lo que estamos haciendo, desde los transgénicos, con la recuperación de tierras, con la
okupación de lugares desocupados, con… un montón de cosas que están implícitas, pero hay
las explicitas, que tendrían que ser más del cambio de paradigma que queremos dar, tanto de
los movimientos sociales, como con las personas que intentan implicarse en su barrio y
cambiar un poco el ámbito local, es una cosa que necesitamos de una cierta forma, entender
profundamente y entonces actuar en este sentido. Y cuando no hay un momento de discusión,
de compartir las dudas, las ganas, etc. No permite ir más allá. En el momento donde ya
comunicemos todo este conocimiento que ésta experiencia nos aporta, decidir en qué nos
queremos implicar realmente, y es un poco en qué dirección va el huerto. Y esto puede ser
uno de los grandes retos, como se posiciona dentro del sistema. Porqué podemos estar tan al
margen del sistema dentro del planteamiento, pero somos parte de una cierta forma de la
ciudad, estamos dentro, implicados en muchas cosas que están en nuestro cuotidiano. Y creo
que es ahí donde hay que buscar. No es un discurso político como se tiene que entender ni una
línea – trayectoria como la defiende el PP o… sino más bien un lenguaje propio a nuestro
entendimiento que nos permite ser coherente a nuestra manera de andar.
S: Yo iría más o menos por la misma línea, pero para mí lo básico es la reapropiación de un
espacio que es del barrio para el barrio, que la gente tenga claro que es un espacio verde, que
es muy necesario, en un barrio como el Rabal, y un espacio de interrelación con una cierta
libertad, que ahora todo está legislado, y cada vez… no sé… está prohibido hacer de todo! Es
un lugar donde la gente se sienta cómoda. Con el grupo de niños se ve un poco, cuando entran
los niños… da gusto ver que se divierten, que es su espacio, que no están temerosos de ir a un
sitio, u otro… es una especie de libertad, digamos, de sitio libre. Y esto es lo que me parece lo
más importante del lugar.
¿ Se da esto?
S. Creo que la participación vecinal es relativa. La hay, y cada vez se intenta pues hacer más
difusión, pero no es del todo activa, y en ese punto sí que no es un espacio tan abierto como
me gustaría que fuera.
¿Han cambiado vuestras intereses o perspectivas con el huerto?
S: Para mí ha sido un descubrimiento de un montón de cosas. No he profundizado mucho en
ninguna de ellas, pero sí que me ha dado pistas para conocer temas que me interesan. No sé,
yo vengo de Zaragoza y si que tengo contacto con el campo, porque ahí es mucho más común,
y quieras que no siempre estás en los pueblos de los abuelos, con los huertos, conoces a
alguien que… las cosas básicas sí que se conocen. Pero bueno, el tener ahí un conocimiento un
poco más… de hecho tampoco ha sido tanto por el Xino como otras participaciones en el
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huerto de Montcada que he podido estar más al loro de descubrir los ritmos de la tierra, como
se pueden cuidar las coas, remedios… Luego, pues bioconstrucción, que se está dando ahora,
ha sido un pequeño descubrimiento que también me parce un tema muy interesante. Son
rollos muy guapos los que se están haciendo ahora. El tema de los niños, el de la educación…
para mí este es el gran fantasma,.. lo tengo muy poco claro en ese sentido. Entonces ahí,
bueno, conocerme a mi misma ahí un poco más en relación a lo que yo opino de lo que es
importante a la hora de estar con los nenes, y que son las cosas importantes y no, y cómo
tratarlas. No sé, tengo la sensación que he picoteado muchas cosas, pero que tampoco, ya te
digo, me he adentrado mucho en ninguna. Pero si, a ver, …
Sobre la reapropiación o espacios de libertad, antes lo habías sentido tan cercano?
S: A ver, la libertad estos espacios te la dan relativamente. Pero, mira donde vivimos, en
Barcelona, mira las políticas urbanísticas que nos rodean desde hace muchos años. Son cosas
que sales a la calle y las ves, te llaman la atención, como está el tema, y más si vives en el
centro. Entonces, bueno, el hecho de hacer algo que parta de una iniciativa vecinal, sin ningún
tipo de entidad gubernamental o privada por en medio, me parece un buen experimento y
creo que si que se puede llevar a cabo, bien. Creo que es un punto de partida. Mi trabajo iba
un poco deseo, y ya venía un poco preparada para la acción! Y ya era consciente de las
atrocidades que se han hecho, urbanísticamente hablando. En ese punto no es que me haya
cambiado la vida el huerto.
J. A mí que ha cambiado? Pues muchísimas cosas, yo creo que en el día a día en el huerto
aprendes muchísimas cosas, cada vez que haces algo ahí, pues aprendes, compartes cosas.
Después es como la aplicas? Pues yo creo que la aplicación se dará mucho más, en más
tiempo. Es como… descubrir pistas, es lo que dices tú, que cabe mil pistas, después hasta que
nivel te puedes dar para justamente concretizarlas. Pero una experiencia en concreto que
tenga más importancia que las demás. Siempre he tenido esta sensibilidad de pensar estas
cosas, de ponerlas en práctica, de intentar hacerlas, pero el huerto me ha sido muy práctico a
la hora de concretizar, justamente, ha sido un experimento constante desde que estoy ahí, de
ver cómo funciona las relaciones de grupo, de ver cómo desarrollar un proyecto, de cómo
intentar tener una implicación más allá de vivir en el barrio…. No sé, son muchas cosas que tú
tienes ahí dentro, que un momento sale, otros menos, y el huerto ha sido el lugar dónde
muchas cosas de ellas han podido tener realidad.
¿Cómo es la gestión del huerto??
S. Hacemos una asamblea el primer jueves de cada mes, en la cual se intenta que sea masiva,
con la máxima asistencia posible, y hay un orden del día y vamos discutiendo los temas que
van surgiendo. Luego, estamos divididos en comando, en grupos de trabajo, más o menos y
cada uno se va ocupando de las diferentes áreas. Luego, los domingos es el día de trabajo
comunitario, entonces al final del día se intenta hacer una pequeña reunión para ponernos un
poco al día para ponernos un poco al día los unos a los otros y organizar‐nos. A nivel difusión,
tenemos un blog, en el cual vamos colgando las actividades que se hacen.
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J. A nivel organizativo, es un poco evolutivo y regresivo, tiene su grafico, un poco como las
cosas de la vida. A veces, hay una organización tremenda que permite muchas cosas, como
ahora antes del cumpleaños que vamos a celebrar el día 30, y creo que justamente es esto,
que hay momento de efervescencia total, cuando hay una cosa dónde todo el mundo se siente
representado, como lo hicimos en la tómbola, …, estos momentos son de una organización
increíble y sorprendente, dónde todo fluye cuando en verdad hacemos el mínimo para llegar al
máximo, es eso que es muy interesante de ver, y a veces hay un mínimo necesario que se hace
para mantener el huerto, entre dos eventos más grandes. Pero el esfuerzo es constante y la
organización es muy maleable, tiene mucha sopleza y es lo agradable, también. Es que hay
momentos donde tienes otras cosas para pensar, estas menos ahí, y el hecho de que somos
muchos, siempre hay alguien para respaldarse, de una cierta forma. Después, cómo te
organizas tu dentro del huerto también es interesante. Porque traduce muchas practicas del
huerto. Hay practicas de.. y la misma persona puede vivir las mismas prácticas del huerto! Hay
gente que viene aquí porque le encanta el lugar y porque se quiere acercar a la naturaleza,
pero no quiere más. Se sienta debajo del árbol, tiene su libro, está aquí, participa en las
discusiones, está presente pero no le interesa ir a picar. Hay otra gente que vienen aquí y
necesitan basar el esfuerzo y tener una actividad muy activa, para pasar esta necesidad de
tocar la tierra, de construir o lo que sea, de ser creativo. Después hay las personas que
necesitan ir un poco más allá, que le gusta mucho eso, pero que también tienden a que se
multipliquen las cosas en el huerto para que la vida se extiende, y hay gente que le encanta la
organización, y que son presentes de una o otra forma, y que tiene mucho que ver con la
actividad del huerto y sin uno el otro no puede funcionar. Representamos muchas
características de personalidades y esto es rico, porque justamente poco a poco se están
conociendo y cada uno aprende al ritmo del otro y eso llega a ser una organización más justa.
No como algo súper jerárquico dónde tú tienes este papel y ah, no lo has hecho, pues mal, y
donde la culpa y no sé qué… pues ,no, es mucho más fluido, justamente con estas cosas. A
veces falla totalmente, pero bueno, es normal, es la experiencia y es el momento donde
aprendes, donde te pones en cuestión. Mucha gente han dejado morir plantas ahí y creo que
en una cierta forma, aprendieron que necesita un cariño, necesita una implicación este
espacio. Y yo creo que es muy rico en diferencias y muy rico en aprendizajes.
¿Os conocíais de antes?
J. Yo nadie.
S: yo no conocía a nadie. A ver, conocía a la gente del Forat, y María conocía a Yolanda y a
Imma y bueno, como se hacen jornadas y se juntan los distintos huertos urbanos de Barcelona,
había una cierta relación y había escuchado hablar de ellos, pero personalmente no.
¿Hacéis más cosas juntos?
S: A mí una de las cosas que más me ha gustado del huerto es el equipo humano que hay
dentro, la gente me entro muy bien desde el primer momento. A ver, hay de todo, como en
todas partes, pero yo si que mantengo una relación más estrecha con un grupito de personas.
Y si, hay gente que he llegado a querer un montón, que son mis amigos. Esta ha sido una de las
grandes aportaciones del huerto.
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J. Yo creo que estamos todos en el mismo barrio, y de una forma u otra nos interesamos por la
misma cosa, o sea que más allá de quedar para hacer cosas similares, nos encontramos en los
mismos lugares, sin decírnoslo, ni comunicarlo de manera explicita. Pasa muchas veces que
vasa una charla, vas a una cosa así, y te encuentras con este grupo fiel a su… a sus orígenes. Es
claro lo que dice Sara, un lugar dónde encuentras gente que tiene otra sensibilidad, porque le
interesa realmente encontrarse con los demás. No es solamente por el huerto que la gente
viene, sino para compartir también vida, creo.
¿Hay otro espacio similar en el barrio?
J. En el Raval?, yo digo que existen pocos lugares como el Xino en la ciudad. Estamos en un
barrio muy particular, que las relaciones que se dan con este barrio son particulares y que igual
puede existir un huerto en Poblesec, pero no tiene ninguna característica similar. Ellos tienen
gallinas, lo que nosotros nos negamos a hacer, sabes? Cada huerto tiene su peculiaridad, igual
si existe otro cercano, será distinto
S: yo un espacio así que se me ocurra ahora, no. Porque lo curioso de este espacio y lo que
creo que también se busca, y lo interesante, es la cantidad de gente diferente que entra
dentro, entra de todo, de todas partes, de todas las edades, no sé, estamos justo en el centro
de Barcelona, con las características del Raval, que son las que ya conocemos, y a parte un
lugar muy turístico, entonces hay una mixtura interesante. Con estas características, no se me
ocurre.
¿Que propuestas hay, que alternativas se dan des del huerto?
J: Compartir vida, compartir ganas. Intentar generar una especie de mundo diferente.
Escaparse y construir algo en el cual te sientes más representado.
S. y aparte de eso, quizás es como una alternativa factible. El simple hecho que un lugar así
puede llegar a funcionar de una manera tan simple, pues porque no? Conocer un sitio asi, igual
te dan ganas de iniciar un sitio así en otra parte.
J. Ofrecemos otra manera de vivir el cotidiano. Cuando te enteras que hay… es que los niños
mismos que nos lo dicen “Aquí no hacéis pagar nada, porque hacéis eso!” Un chico que pasa:
“porque no vendéis la fruta y después, con el dinero que hacéis, financiáis un proyecto?” No,
es que nuestro proyecto, es como una cosa a parte, nos apetece que todo sea gratis porque
ideológicamente pensamos que es mucho más justo así. Y es una manera de cambiar el
discurso en el cual estamos confrontando en cualquier entidad, cualquier institución, porque el
espacio dónde… que no intenta marginalizarse de este sistema, en una cierta forma. Si entras
en el huerto de la lado, el de Sant Pau, hacen exactamente las mismas cosas que nosotros,
solo que no tienen libertad dentro, es como un asalariado que decide que es lo que se tiene
que hacer, unos profesionales de la educación que vienen a explicar las plantas a los niños,
unos profesionales de la integración social que vienen a hacer la participación con los
delincuentes del barrio, sólo llamarles delincuentes, a mi… es como… no sé, tenemos
muchísimas más libertades en este espacio y creo que es un poco lo que se ofrece, libertad, de
compartir, de vivir una experiencia más allá de simplemente una actividad de consumo.
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Cuando hablas de confrontación, ¿a que te refieres?
No es una confrontación, nosotros buscamos confortarnos a nadie, si al contrario, yo estoy
muy contento que existan otros proyectos dónde otras personas puedan vivir este tipo de
experiencias, pero resulta que por ejemplo, un abuelo que después de cinco años ahí, lo
echan, y nos lo mandan al Xino, sabes? Pues porque no intentar directamente abrir más Xinos,
no? Las cosas muchas veces pasan al revés, tendríamos que tener más proyectos así y que la
gente sea capaz de apropiarse de verdad para cuidarlo, para los demás y no solo para él. En
estos huertos te venden individualidad y en el nuestro intentamos construir colectividad, en
este sentido creo que cambia mucho. Pero no es una confrontación.
¿Habéis cambiado algún habito, que cosas de vuestras vidas ahora son distintas?
S: yo del hacer cotidiano, me llama la atención mi respuesta, pero creo que nada,
J. Mentira! Ya no tienes sábado desde hace dos años casi! No tenemos fin de semana!
S. veía la pregunta hacia mis ámbitos de alimentación o hacia mi forma de… A mí ya me
parecía muy importante, pero no. Siempre he tenido… me gusta la fruta, me gusta la verdura,
intento comer ecológico, pero es demasiado caro, así que me conformo con cualquier cosa…
soy consciente de la problemática que hay con los transgénicos, y… en ese apartado no. Sigo
comiendo carne, etc., etc.
Mi vida cuotidiana, si, claro, mi agenda de los sábados, de los domingos… pero bueno, es un
gustazo también. Tampoco… me gusta
J. Sí, yo creo que he cambiado bastante cosa. Una vez que te integras en un proyecto de este
tipo, pues de una cierta forma tu ritmo de vida cambia. Como lo he dicho antes, no tenemos
fin de semana para escapar! Bueno, lo podemos pillar cuando nos apetece, pero la idea es
que… habíamos empezado el taller de los niños, por ejemplo, diciendo que íbamos a rotar y
que uno vendrá una semana, otro vendrá otra semana, y al final nos encontramos todos aquí,
a participar de las actividades. O sea, que el hecho de querer salir no era importante, era más
importante lo que estaba pasando ahí. Entonces se convertía en nuestro ritmo cuotidiano, más
allá de pensar en “Ah, pues este fin de me voy al monte a hacer no se qué” Pues no, este fin de
me voy al Xino a montar el proyecto, a participar, a estar ahí i creo eso es un gran cambio.
S: si, a ese punto si, te doy la razón.
¿Cuánto tiempo pasáis en el huerto?
S. Entre semana yo no, salvo excepciones puntuales no suelo ir mucho. El sábado si, porque
por las tardes tenemos actividades de los nenes, y se alarga siempre, así que sí. Y los
domingos, los últimos domingos si que he ido al huerto, toda la tarde.
J. Yo creo que voy el fin de semana, voy entre semana, voy..Entre semana a veces paso sólo a
ver el huerto, otro a regar, otros a enseñarlo a compis, otros momentos… es que yo vivo al
ladi, ella vive un poco más lejos, pero es como mi paso, entonces varias veces… o a traer
material, también. Te encuentras maderas que te sirve para la construcción, pasas, lo dejas, no
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sé... hay mil usos del huerto en el cuotidiano. Creo que paso bastante, igual tendría que pasar
un poco menos… hay momentos dónde pasas demasiado tiempo en un lugar!
Antes de estar en el huerto, ¿habías participado en otros movimientos sociales o espacios
colectivos?
J. Todos los proyectos que he podido participar antes eran proyectos que no me sentía como
parte del proyecto sino como alguien que se ha añadido a algo que ya está preparado. En el
Xino la gran diferencia con todos los otros proyectos que he podido participar de manera
colectiva era que por una vez cada uno tenía la posibilidad de ser parte de este gran proyecto
a su manera. Entonces, era mucho más abierto que un proyecto de estructura en el cual te
añades, sino que en esta estructura estas completamente fusionado. La gran diferencia de “ser
parte” y “ser de”, y creo que es eso lo que veo como una gran diferencia.
¿En qué tipo de proyectos?
J. Antes de encontrar el huerto del Xino descubrí un poco todos los espacios okupados de
Barcelona. Había el proyecto de la Rimaia, en el cual me impliqué bastante, bueno, estas son
mis experiencias aquí en España, en Cataluña, pero son proyectos que ya tenían una
dimensión política, ya tenían su manera de actuar, ya tenían muchas cosas tan calaras que no
era un sistema permeable, dónde tu podías identificarte fácilmente, porque estaba tan
cerrado en todas partes, que bueno, tu podías seguir el movimiento, estar apoyando, estar ahí,
pero ser parte integrante y que sea más entendible tu manera de pensar o de andar, no era.
Era por grupos que justamente tenemos la tendencia a pensar que son bien abiertos, no, y
pues me choqué bastante con todas estas cosas. Participé bastante en un grupo de educación
popular, en Barrilonia, participé en actividades de educación en la Rimaia, cuando estaban en
Gran Via, y participé en pequeños proyectos como los talleres de bicis, estas cosas que no son
cosas muy políticas en sí. O las distintas acciones que, bueno si entro ahí ya es otra cosa, pero
cuando hacíamos la coordinación de okupación de Barcelona, montamos un par de acciones
colectivas, y era muy cerrado. Tenías poco espacio para ser escuchado, escuchábamos a los
que sabían, como el saber instalado, y las nuevas posibilidades, las nuevas ganas o las cosas
divergentes tenían menos fuerza de ser apoyado o escuchado. Y creo que a veces el huerto del
Xino está más abierto que alguno de los centros sociales que pretenden serlo.
S: A ver, yo como proyectos de la índole del huerto, me he interesado por algunos de ellos,
pero ninguno me han llegado a convencer. Más bien políticos, de compañeros que tenían…
más de charlas y debates o de pequeñas acciones. Nunca me he sentido muy convencida
100%. Cuando llegue aquí a Barcelona, igual en la universidad intenté informarme un poco de
las movidillas que había, pero no. Y en este sitio por una vez me sentí cómoda, y eso se
agradece.
¿Hay en el huerto relación con otros huertos?
J. Mucha, muchísimas! Relaciones con muchos huertos, en verdad! Tanto el Hortpienc, con el
cual hemos compartido actividades, como el hort del Forat, como las actividades que dimos en
el hort de Can Masdeu, pues eso son actividades compartidas. Después, con la red de huertos
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urbanos, hemos hecho bastante difusión y recuperado un poco lo que antes tenía sitio para
intentar rearmarlo, que creo que es una de las posibilidades, justamente, abrir un poco el
espacio del Xino sobre gente que comparte nuestra visión, nuestra dirección. Y después,
entidades, proyectos satélites, cosas así, Hay un montón que están interesados por venir a
presentar cosas en el huerto, otros que nos llaman y nos invitan a presentar nuestros
proyectos. Hay un montón de documentales sobre el huerto, artículos que salen d l mundo
entero sin que nosotros lo sepamos, nos hacen unas fotos y un día pues aparece en New York
Times el huero del Xino, jaja exagero, pero es un poco eso, que un artículo en Alemania que
salió en un periódico ecologista, y nos lo mandó, porque vio el blog con toda la información, y
nosotros no sabíamos ni que era una periodista que vino a hablar con nosotros. Y bueno, hay
muchos teatros, por eso queremos construir este escenario, que están alrededor y que son
pequeños teatros de ensay que son un poco en vía de extinción y que necesitan ser apoyados,
porque los espacios les cuesta un montón, menos gente que viene a participar, a visionar
teatro, porque empieza a ser algo arcaico a día de hoy y bueno, la idea es intentar apoyar a
estos colectivos, que hay uno que va a desaparecer, el teatro de Reina Amalia, el teatro de la
Riereta va a desaparecer porque le suben un montón el precio del alquiler o sea que les hemos
ofrecido al colectivo de venir a participar a montar el escenario para que después puedan
hacer representaciones ahí. Es que el huerto del Xino es una pequeña pieza en comparación a
todo lo que puede implicar, yo creo. EL punto de partida de muchas cosas, o el punto de
acabo.
¿Y a nivel de barrio?
J: La asamblea del Raval hemos tenido relaciones con ellos, bueno mucha gente del huerto
están en distintas estructuras y entonces todo esta juntado. El cine a la fresca que se daba el
año pasado, era con el material de la casa de la solidaridad… siempre son cositas así. El barrio
usa el huerto de manera temporal, también, los colectivos del barrio lo usan y nos llaman y nos
invitan y hacemos difusión de los proyectos, también difunden el nuestro, yo creo que el
huerto, por las personas que lo pueblan, tiene mucho contacto con las otras entidades y
entonces esto se sí que hay movimiento entre los dos y entre las distintas estructuras.
Cuando está abierto, qué tipo de personas vienen?
S: es lo que decía antes, es muy diferente entre si. Tienes desde los niños, que siempre
aparecen por aquí, y se pierden por el huerto, gente mayor, cada vez tenemos más , que era
un tema que nos preocupaba, un montón de inmigrantes, sobretodo pakistanís, marroquís,
tenemos a ecuatorianos también, gente joven más activa, gente de aquí de Barcelona,
extranjeros que vienen de viaje y se pierden por las calles del Raval y entran y alucinan un poco
con el huerto… de todo tipo de personajes… todo! En general, todos entran para mirar. Se
quedan ahí en la puerta, les explicas que es un espacio abierto, que es de todos, que por favor
que entren, y entonces ya entran y echan un vistazo, y depende de la curiosidad de cada cual y
van preguntando, si es un proyecto en concreto, si se puede participar y como se puede
participar, si es abierto, cerrado, el tipo de actividades que se hacen, otros vienen y
directamente te dan consejos, esta cebolla está mal… hay de todo!
Hay alguien que se quede?
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S. Yo creo que el boca a boca por supuesto funciona muchísimo, pero creo que la puerta
abierta es muy muy importante, y creo se podría tener aun más la puerta abierta. Y si, yo creo
que es una manera que la gente entre, lo conozca y luego repitan la experiencia, ha ocurrido
en muchas ocasiones, y si. A parte que ya te dio, el boca a boca que es mucho más importante.
Crees que el huerto transforma socialmente?
S: Si, sin lugar a dudas. Si ,porque el hecho de tener un espacio con una cierta libertad, que es
lo que antes hablábamos, donde venga gente de todas partes, sobretodo del barrio, pero que
es muy diferente entre si y que tengan un espacio común de relación, y que la relación se a
casi obligatoria, porque es un trabajo común, y ahí se tienen que… en este aspecto creo que es
una herramienta de transformación importante, porque conoces al otro, porque puedes
hablar con él, igual es tu vecino de abajo, igual tienes mil barreras que en la calle te separan
pero que en el huerto no existen. Entonces, me parece de hecho, la mejor herramienta que
hay, que sean ellos los que hagan el propio trabajo de relacionarse, sin necesidad de nadie que
te vaya influyendo, ni un espacio concreto que te vaya diciendo,… Que las cosas surjan
porque tienen que surgir, de una manera natural, espontanea, y vida de barrio.
J. Transformación social, o transformación colectiva… cual es la pregunta? Es como, para mí el
huerto puede llegar a ser un lugar de transformación, como puede justamente chocar con las
que ellos quieren impulsar. Es decir, este discurso de la ciudad sostenible, y todas estas cosas,
es una cosa que han puesto en marcha justamente para recuperar las pequeñas iniciativas de
este tipo que justamente buscan libertad, más que una ciudad más ecológica o mas sostenible.
Ya veremos! Primero los problemas, son problemas sociales, que no nos vinculamos, estamos
siempre dependientes del conocimiento de los demás, nunca nos dejan experimentar, nunca
nos dejan hacer nada, tenemos leyes para todo, todo esta tan pautado y puesto dentro de
cajones, que asfixia. Y justamente muchos de los dirigentes de los ayuntamientos, de la
diputación , de la Generalitat, su discurso es “Si, escuchamos al ciudadano, que quiere tener
más verde en la ciudad”, pero no es eso el montaje, el montaje no es una ciudad más verde, es
una ciudad con vida, es una ciudad con libertad, con experimento, con una actitud mucho más
a la escucha de las ganas y de las ideas de cualquiera de esta ciudad .Poner en la misma
importancia a lo que piensa un inmigrante que ha vivido toda su vida en marruecos, que llega
aquí, que no entiende, que tiene propuestas a adaptar la ciudad más a sus condición, para mi
me parece igual de justo que un político que dice que hay que pagar un impuesto por el
turismo, que empieza a ser... bueno, primero porque les falta dinero y empieza a ser
demasiado. Bueno, pues a igual nivel, tendríamos que escuchar las propuestas que vienen de
todo el mundo. Y como no hay esta posibilidad en la sociedad, necesitamos construir estos
lugares, o estos no lugares, como lo quieras llamar, que intentan escapar de toda esta
normativa vigente que te impone un camino, es eso el huerto. Igual es una transformación
social…. Este concepto tampoco me gusta mucho, porque la transformación social la hacen
desde el ayuntamiento, no desde el pueblo, es como nosotros, ciudadanos hacemos
movilización, de vez en cuando está un poco escuchada, pero cortan la mitad de las ideas de
esta movilización para hacer algo que entra dentro de sus pautas y al final acaba siendo una
plaza considerada como zona verde, un parquin para coches, con un parque para niños bien
cuadrado donde los niños pueden salir para jugar, donde tienen que estar con sus padres,
131

asegurado con veinte policías que giran alrededor, y un lugar cuadradito muy chiquitito donde
los perros tienen que compartir sus enfermedades. Sabes, es como… cuesta un poco su
manera de entender las cosas, o sea que la transformación social si la queremos entender a
nuestra manera, yo creo que sería mucho más simple, y no creo que sea un buen termino para
determinar lo que estamos haciendo. Estamos recuperando el cuotidiano, el espacio para
respirar, un poco de dignidad dentro de este mundo con fronteras, con problemas que ni nos
tocan! A mi que me afecta al cuotidiano que haya una guerra entre todos los bancos de Europa
en contra los bancos de estados unidos y de Inglaterra. Sabes, es como si intento olvidar todo
este mundo, igual me siento más cómodo, si me siento tan preocupado, cabrones, nos hacen
creer que su realidad es la nuestra y que estamos todos en el mismo barco y que nos vamos a
caer al fondo. Y no creo que estemos a punto de caer al fondo.
Y la okupación, ¿como influye en vuestro proyecto?
J: Por la pared que pintamos hace poco sí que influyo bastante. Si escuchas del discursos de la
mayoría de la gente dicen “no, no se puede pintar una fachada, está prohibido, el
ayuntamiento, tal…” y pues, al momento de hacerlo la policía pasa al lado, mira así, hace un
gesto de que guay, no? Y pasa de ejercer su autoridad. Entonces, si, de una cierta forma
influencia en nuestras decisiones y comportamientos, para mí.
S: yo creo, que también, a nivel interno y a nivel cara al exterior. A nivel exterior porque, esto
es una cosa que nos dice bastante Yolanda, una de las compañeras del huerto, cuando la gente
mayor entra en el huerto y se interesa un poco por la situación del espacio, la situación
administrativa, el hecho de que este okupado, tira un poco para atrás, a ciertas personas Pero
a nivel interno, creo que nos hace funcionar mejor. Creo que el hecho de que no haya ningún
impedimento, ningún papeleo, ni dinero por medio, creo que hace que... es importante para
este tipo de proyectos, la visión que hay de toda esta burocracia absurda. En este punto creo
que es positivo.
J. Somos más cívicos que cualquier ley del civismo que aplicaron últimamente.
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ANNEX V. Transcripció entrevista als horts comunitaris de Can
Masdeu. Home, jove, vinculació constant.
Kike, 32 años, parado que no para, por dinero hace pan. Es historiador. Hace 6 que vive en la
casa de Can Masdeu
Martes, 19 de junio de 2012. De 17.30‐ 18:30.
¿Cuáles fueron los motivos que te hicieron implicarte en los huertos de Can Masdeu?
Concretamente la cuestión social, a mi me interesaba mucho. Porque me gustaba la idea de
que era realmente algo concreto que se le podía ofrecer al vecindario. Es decir, yo veía que a
través de la okupación de los huertos en Can Masdeu se estaba resolviendo una necesidad
básica de la gente, y como que yo… legue un momento en que empecé a pensar más en que
las okupaciones tenían que servir para eso, para resolver necesidades básicas de las personas,
y a ser posible de un abanico más amplio de gente, que únicamente de la gente más joven, que
se beneficia directamente de okupar, ya sea porque tiene vivienda o porque va ahí a la caseta
de fiesta. Sino que había que desarrollar más eso, y a mí me parecía que aquí se había
desarrollado y me gusto siempre mucho, la interacción del barrio.
Cuando empezó Can Masdeu, ¿tú estabas?
No, yo no estaba, yo conocí Can Masdeu cuando se okupó, porque fue cuando vine a vivir a
Barcelona la primera vez, que fue hace diez años, pero luego me fui. Entonces el primer año a
penas participé en los campos de verano que se hicieron el primer verán, como que tenia
buena relación con la gente de casa, pero fue hace seis años cuando yo ya entré aquí a Can
Masdeu a vivir y des de el momento en que entré me incorporé en los huertos comunitarios,
porque era el sitio donde yo me veía, donde yo quería estar.
¿Qué te ha aportado a nivel personal?
Esto para mí ha resuelto una necesidad que a mí se me ha ido creando con el tiempo, que es la
necesidad de conectar más con la tierra y aprender, Poder comenzar un proceso de
aprendizaje agrícola y agroecológica, sin abandonar mi modo de vida urbano, porque yo no
dejo de ser una persona de ciudad. Yo nací en una ciudad, más pequeña que Barcelona, pero
ciudad a fin de cuentas. Y me he criado en el asfalto, en un barrio, y tengo un poco ... toda mi
familia viene además de ciudad, o sea, mis padres y mis abuelos vienen de ciudades pequeñas,
no de grandes ciudades pero que yo no tengo referencias digamos, personales, que estén
vinculadas con el campo, salvo mi propia experiencia de cuando era niño e iba a los
campamentos y que siempre me atrajo mucho. Entonces a mi Can Masdeu me ha resuelto esa
necesidad, entrando también en los huertos.
A nivel de la gente del barrio, ¿qué necesidad crees que ha cubierto?
Es diversa, porque la gente que compone la asamblea de huertos es diversa también. Creo que
hay un sector bastante amplio de gente que tiene una procedencia rural, del medio rural, y
que de alguna manera hicieron una opción en su vida, muchas veces forzada por cuestiones
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económicas, fundamentalmente, que les llevó a emigrar. Y emigraron de un ámbito rural y de
unos trabajo agrícolas aun ámbito urbano y de unos trabajos más industriales, que era lo que
realmente Barcelona … por eso Barcelona tubo esa fuerza de atracción, hace cuarenta años o
por ahí. Entonces, quizás son personas que cuando han empezado de poner disponer otra vez
de su tiempo y que al llevar tantísimos años aquí y de no ser de un medio económico
suficientemente acomodado como para haber continuado teniendo propiedades en sus
pueblos de origen, ya rompieron lazo con el medio rural, no tienen un pueblo cerca, porque no
son catalanes la mayoría, entonces no tienen posibilidad de acercarse… tampoco tienen
posibilidad de tener una torre, no han podido hacerse una segunda residencia, con lo cual Can
Masdeu y los huertos les ofrece esa posibilidad de conectar con la naturaleza y con la práctica
de la agricultura. Eso por una parte, lo que es el sector mayoritario de gente mayor.
Y luego hay todo un sector de gente joven, que se encuentra un poco pues con la misma
situación que yo; gente urbanita pero con inquietudes que tienden hacia lo rural y hacia lo
agrícola, y que Can Masdeu es una forma de poder vivir eso, pues de una forma barata, porque
ningún coste económico salvo la implicación que tu tengas en el proyecto, y cerca de la ciudad,
como mucho tienes que gastar el metro, y si te cuelas, pues ni eso.
¿Cuál es la interacción entre estos dos tipos de gentes?
Pues es bastante buena. Yo creo que al principio siempre decíamos que la gente mayor le
aportaba al proyecto de Can Masdeu, mas la parte de constancia, de eso de trabajar con mas
constancia, en el fondo de construcción de paisaje también, porque claro, la mayor parte de
toda la recuperación del uso agrícola de las parcelas de tierra y de las terrazas la han hecho la
gente mayor, a base de estar aquí de lunes a domingo, con mucha constancia. Pero toda la
parte organizativa ha sido más consecuencia de la intervención de los jóvenes, de nosotros.
Principalmente de los jóvenes que vivimos en la casa, pero en los últimos años también de la
gente joven que se ha implicado. Y yo creo que los dos se valoran así, los dos colectivos se
valoran mucho en la otra faceta. Es decir, la gente mayor valora mucho que haya jóvenes, y
que haya diversidad y porque yo creo que los jóvenes tenemos.. a lo mejor es más fácil la
convivencia entre nosotros que a lo mejor lo que pueda ser con la gente mayor, que también
es buena, en general pero bueno, es la diferencia entre que haya algún conflicto, y que no
haya ningún conflicto. Porque entre los jóvenes básicamente todo lo resolvemos hablando, y
eso creo que equilibra bastante bien al grupo. Y a nivel personal y a medida que van pasando
los años y se van conociendo más y se va forjando más comunidad, y yo creo que está muy
bien!
¿Cómo ha evolucionado esto?
Esta situación la teníamos mas al principio, pero yo creo que ahora ha ido cambiando. Porque
por ejemplo, hay más gente mayor que esta ya mas familiarizada con el proceso organizativo,
como que se está habiendo una hibridación. Realmente está habiendo un proceso en el cual la
gente joven cada vez es más competente a nivel agrícola y se va empoderando mas y la gente
mayor, pues ahí hay mas sectores de gente que se van identificando más con la organización y
con la necesidad de estar organizado. Que es otra cosa, de que todo surja del acuerdo común
de la asamblea, y no de iniciativas individuales. Es decir, que tenemos un modelo mixto, que
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permite que haya iniciativa individual, en lo tocante a mi parcela, yo la cultivo como quiero y
tal, pero luego hay cuestiones que la gente respeta bastante. Pues que eso, que nadie va a
pedir un camión de estiércol por su cuenta, por muchas ganas que tengas de poner estiércol, si
hace falta más estiércol, el año que viene lo intentamos organizar mejor para que haya
estiércol en primavera también. Y esto la gente lo respeta.
¿Cómo os organizáis, cómo es la toma de decisiones?
La toma de decisiones es la de la asamblea. Hacemos una asamblea una vez al mes y lo que es
esa asamblea, esa asamblea consiste en repasar todas las áreas de alguna manera que
tenemos en común, fundamentalmente lo que es toda la parte de tierra, todo lo que es, pues
eso, si hay alguien nuevo, si hay alguna parcela que se ha quedado vacía, si está habiendo
algún problema en alguna tierra, o algo así. La parte de estiércol, organizar las traídas de
estiércol y el reparto, que bueno, esto son más bien curros estacionales. Luego hay toda una
parte que es de agua, que viene mas ahora en el verano, de organizar un poco el tema del
agua, a ver cómo esta todo, luego hay una parte que es de fiestas, y que bueno, dentro de las
fiestas incorporamos nuestra participación en la vida asociativa del barrio, lo que es el
Carnaval, la Cultura va de festa, todo eso, y recientemente hemos incorporado una que es día
de trabajo comunitario, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es un domingo al mes
hacemos asamblea, y un domingo o sábado al mes hacemos jornada de trabajo comunitario en
el valle, que es una forma también de encontrarnos y de trabajar juntos. Trabajo es un valor
fundamental, y es más fácil a veces encontrarte trabajando que no encontrarte en una
reunión, entonces es tratar de combinar las dos cosas.
Si llega alguien nuevo, ¿cómo funciona?
Pues lo que se le pide a esa persona es constancia. Si no hay gente que se incorpora ahora
mismo es porque no son constantes. La prueba es que la gente que son constantes se meten.
Me refiero que quiero a una parcela. Ha sido el caso reciente de Horacio, que bueno, a veces
se pueden pasar de pesados, pero si la gente es constante, hace que el grupo lo reconozca,
que de alguna manera participa en las actividades, nosotros intentamos crear cauces para que
la gente pueda ya tener un cachito de tierra, por ejemplo les prestamos un trozo de tierra del
huerto de educación ambiental, o sino pues intentamos promover que la gente comparta su
tierra, que se ha dado el caso ,Vosotras por ejemplo, la gente de la cooperativa, lo hizo
también.
Al final esa familia no volvió, les falto a lo mejor esta constancia.
Claro, porque en el fondo también hay obstáculos que tienes que sortear. Nosotros desde la
casa o desde la gente que coordinamos los huertos intentamos promover que haya, pero no
depende solo de nosotros, depende del grupo. Y la gente tiene que tener paciencia para
entender que un proceso colectivo es algo que va despacio.
¿Qué relación hay entre el huerto de la casa y la asamblea?
No ha sido muy fluida en según qué ocasiones. Ha venido siendo una asignatura un poco
pendiente, lo que pasa que llevamos tantos años que al final ya hay buena relación entre todos
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y todos nos conocemos, pero a veces para la gente que estamos habiendo la coordinación de
huertos comunitarios, nos daba la sensación que estábamos duplicando trabajo. Que a lo
mejor no ha habido una coordinación digamos a nivel del valle, por ejemplo el tema del
estiércol. La gente de los huertos de casa programaba sus traídas de estiércol por su cuenta y
nosotras por la nuestra, no? Sabes, como que ahí es un terreno donde se podría avanzar
mucho más. Por ejemplo, en compartir plantel, que son iniciativas que por ejemplo está
teniendo José intentar que si hay excedente de plantel en el invernadero pues ofrecerlo a la
gente de los huertos, el tema de organizarnos bien para los turnos de agua, que ahora en
verano que no nos interrumpamos. No sé, yo creo que hay buena relación a nivel personal
pero no están integrados como podrían estarlo. Quizás porque para ellos significaría más
trabajo todavía, para la gente que están coordinando los huertos de casa, a parte tener que ir
a las asambleas de huertos comunitarios. Aunque muchas veces en casos concretos les hemos
pedido que vinieran porque habían algunos conflictos y nosotros nos teníamos la visión que
tienen ellos, por ejemplo en problemas de riego.
Los jueves es el día de los huertos de casa, que viene gente de fuera, también.
Claro, es un día que digamos, que es un día de centro social, Nuestro centro social son los
domingos, pero los jueves también es centro social. Lo que pasa es que es un centro social
dirigido a una actividad muy concreta que es el huerto. Trabajamos en el huerto y a todo el
mundo que viene a trabajar le invitamos a cenar. Entonces la gente viene por la tarde, ahora
en verano, o por la mañana, y nada , pues se da un empujón fuerte al huerto y las personas
que están al cargo, y que su responsabilidad en casa es organizar todo lo que son las siembras,
las rotaciones, todo eso, ellos son los que coordinan a la gente de fuera.
¿Sabes si hay gente que viene a menudo los jueves?
Sí, hay gente que repite, y hay gente que en un momento dado para mí ya empiezan ser
candidatos para entrar en huertos comunitarios si ellos quisieran, ya les estamos tirando la
caña, a algunos de ellos, porque hay gente súper maja, y los ves muy motivados. Dices, oye, a
ti no te interesaría tener una parcela? Y bueno, algunos dicen “no, bueno, es que todavía no se
mucho, y tal”. Pero si, esa es una buena cantera.
¿Qué objetivos y retos tenéis como huertos comunitarios?
Objetivos así son muy amplios, porque nunca nos hemos planteado de decir, son estos. Pues
los objetivos son recuperar la agricultura en Collserola, la agricultura urbana de la ciudad de
Barcelona mediante la reutilización de la infraestructura ancestral que existe todavía en el
municipio de Barcelona para la práctica de la agricultura, que en nuestro caso hemos accedido
a eso mediante la okupación, con lo cual también reivindicamos la okupación como
herramienta para acceder a tierra, a medios de producción, la otra es promover el uso
digamos, publico del espacio, que la gente pueda utilizar el espacio, que esté abierto a la
participación de los vecinos, generando cauces de participación, pues democráticos, en el
sentido de horizontales, que la gente pueda organizar‐se, promover la organización vecinal
entorno a la agricultura, es otro de los objetivos. Un objetivo también importante para
nosotros es participar en la vida asociativa del barrio, del distrito, otro objetivo es promover la
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agricultura ecológica, otro objetivo es promover las relaciones intergeneracionales. Y más o
menos va por ahí la cosa.
¿Cómo los decidisteis estos objetivos?
Tuvimos un documento en su día porque tuvimos que legalizar la asociación de huertos
comunitarios, entonces ahí se formalizó, pero nosotras también es la practica la que nos ha…
como mucho hemos teorizado la práctica que hemos desarrollado aquí, pero realmente uno
de los retos que tenemos, precisamente el reto para mí, para el curso que viene, que
empezara después del verano, es el reto de que, bueno, ya cumplimos diez años como huertos
comunitarios y quizás es el momento de volver otra vez a meterle un meneo a todo el tema
organizativo. Como hacer un esfuerzo extra para que no sea solamente la asamblea de una vez
al mes, sino durante una temporada, dedicarnos a darle un repaso integro a todo el tema de
los huertos, formalizando. En el fondo, hay necesidad e ir formalizando un poco determinadas
cosas, sobretodo pues formas de organización, tenencia de la tierra, dosis de apertura de más
huertos, es decir, como formalizar. Un poco como lo hemos hecho aquí en casa ,pues hacer el
mismo proceso en huertos, para que ganen autonomía y sobre todo para que su gestión sea
más fácil. Que haya unos acuerdos que estén muy claros y que todo el mundo los tenga muy
claros, vale? Y no tener que andar así, a veces, pues yo que sé “ah, es que yo creía que…” pues
no, si esto lo hemos construido entre todos, vamos ahí a dejarlo claro y que sepamos que
cuando se coge el estiércol se hace de esta manera, vale?, para qué no sea año tras año de
pronto un conflicto porque este se ha llenado más el saco que el de al lado. Si no, no, vamos a
intentar todo eso, afinar al máximo, y hacer un esfuerzo en esa dirección, para que sean más
autónomos, que es la idea .Y para que más gente de la casa pueda rotar, vale, para peña como
yo que llevamos muchos años, pues que no quemarnos, poder en un momento dado, dejarlo y
poder hacer otras cosas, dentro de lo que es Can Masdeu
¿Ha cambiado algún interés que antes no tenias?
Un montón, a mi sí, yo por eso sigo en huertos porque a mí me aporta mucho a nivel personal.
Ya te digo, lo que te comentaba antes del principio, como que para mi estar en huertos
comunitarios le da mucho sentido a mi práctica política, yo es como la entiendo, como la
construcción de nuevas relaciones también entre las personas, y la incorporación de más gente
de lo que son prácticas de lucha social, de construcción de alternativas, esto pues para m,
entiendo que de lo que ha sido mi trayectoria así militante pues es un.. para mí ha sido una
experiencia muy importante. Yo quería trabajar, siempre me ha interesado mucho el trabajo
de base, y me gusta mucho esa idea de poder estar realizando un trabajo social, pero de una
forma autónoma. Para mí esto es importante porque es un modelo en el que creo, porque es
un modelo de ciudad que me gustaría que se extendiera. Es decir, que no se profesionalicen
las cosas, pero que haya una exigencia de querer hacer bien las cosas, y que las personas se
organicen para resolver sus necesidades. Y yo esto lo veo aquí continuamente, con sus
dificultades y todas sus cosas, pero por eso aprendes. Luego otra cosa que me ha ayudado
mucho ha sido entender mucho la historia, porque me interesa mucho las historias de vida de
la gente de aquí, y me ha cambiado mucho la perspectiva de la migración, sobretodo de las
migraciones interiores que es un tema que a mí me interesa mucho, de porque se despobló el
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campo en su día. Nosotros que estamos pensando en volver al campo, me parece muy
interesante poder hablar con la gente mayor que se fue del campo pero que sigue llevando el
campo en las venas, por así decirlo. Y me parece muy interesante ver lo que ha sido nuestra
historia, digamos, de Catalunya, de España, en los últimos casi 50 o 60 años, como que significa
que tu… que destruyas el campesinado de esa manera y lo metas a vivir en bloques de ocho
pisos, sabes? Y construir así esos monstruos, como Barcelona ahora mismo, y rodalies. Y
bueno, y como a pesar de eso siempre hay como una fuerza en la gente de no querer ese tipo
de vida. Y eso pues es un tema que me interesa mucho. Y luego a nivel agrícola, pues he
aprendido un montón y sigo aprendiendo mucho en el práctico, para mí ya una cosa que cada
año me cuesta más despegarme, el tema de tener huerto pues me parece muy importante y
muy interesante el tema de la agricultura.
¿A qué te refieres con otro tipo de relaciones?
Pues son relaciones, primero intergeneracionales, que eso no es muy frecuente. O sea, la
gente en general pues tú te relacionas con tu abuela, pero no te relacionas con gente mayor. A
no ser que estés trabajando, Y aquí en cambio, compartimos algo, y además compartimos
gustos, cosas… que tenemos aficiones comunes, que es la agricultura, en este caso. Luego, son
relaciones que están basadas en algo muy concreto, entonces son muy interesantes, porque
todo el mundo puede expresarse a través de ellas, es decir, a través de un proyecto de huerto
comunitario la gente puede expresar cosas suyas, que en otros lugares no pueden. A lo mejor
no en un bar… en un bar puedes expresar otras cosas, pero no es lo mismo, y también a nivel
de género, sabes, que pueden estar hombres y mujeres compartiendo el espacio, gente joven,
y gente menos joven, gente mayor,… y luego, esta idea fundamental de que tu eres de alguna
manera el que te haces cargo, tu asumes la responsabilidad del lugar, tu asumes la
responsabilidad de lo que tienes, de la actividad que estas desarrollando, aunque nosotros
carguemos con más responsabilidad por ser la gente de la casa, si que la gente tiene un tema
compartido, no de que están haciendo.. bueno, ellos saben que están okupando, también, que
están haciendo un uso ilegal de eso, pero bueno, o sea, por encima de todo está la legitimidad,
no, aprovechándolo y disfrutándolo. Y yo creo que esto, cuando lo comparte mucha gente,
genera nuevas relaciones entre ellos. Y cuando esta gente va a su casa en el barrio, y se cruza
con la vecina y le da acelgas porque le ha sobrado acelgas, pues están también generando
nuevas relaciones. Y luego, nosotros, al vivir en comunidad, también y relacionarnos con ellos,
pues yo creo que ahí se establece una especie de intercambio, que somos también yo creo una
fuente de inspiración para ellos, para ser más libres, también. Yo aquí he vivido momentos de
expresión de libertad personal y de expresión de las personas muy chulas, muy potentes, son
cosas que no es fácil verlo en una gran ciudad como en Barcelona, que la gente se suelte
tanto, y este tan feliz de estar aquí, sabes?
Y bueno, luego hay una nueva… otra relación que es muy importante, que es la relación con la
naturaleza. Como establecer vínculos, que estaban rotos, porque esta gente no ha acudido al
campo digamos a tumbarse a una tumbona, y a meterse a la piscina, sino que ellos vienen a
trabajar y todo, son gente activa, gente que aunque tenga 80 años y un montón de achaques,
es gente viva, que esta activa y que realmente que tú ves que recargan energías trabajando
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aquí, que bueno, que sus vidas son muy longevas, gente que lleva mucho tiempo enferma,
pero que aquí siguen.
¿Hay otro espacio en el barrio, otro espacio de expresión similar a los huertos de Can
Masdeu?
Yo creo que si hay espacios de expresión, es que si no ya sería el infierno total, están desde el
ámbito domestico, pero claro, cada cual lo vive a su manera, aquí hay mucha gente que vive
sola, o que sus hijos ya son mayores, Esta el ámbito domestico, luego está el ámbito de los
amigos, de las amistades, pero claro este espacio también se convierte en un espacio de
relación para la gente. Yo creo que luego esta todo el espacio digamos de los servicios que se
ofrecen a la ciudadanía, de los casales, de los casales de avis o los Casals Joves, no y tal Ahora
con los indignados también es un espacio de sociabilidad donde hay gente de aquí que
participa en las asambleas y tal. Pero lo que pasa es lo que yo te decía, que aquí en Can
Masdeu o los huertos comunitarios, tienen aparte, el añadido de que es algo muy concreto lo
que viene a hacer la gente aquí, que no es estar por estar o me junto porque quiero estar
contigo, sino yo voy a hacer mis cosas, pero aparte me junto contigo. Sabes, como que es a
más de eso, se suma la idea. Y cuando escuchas que un.. yo los observo mucho relacionarse
entre ellos a la gente de los huertos y me gusta verlo, porque ves que la gente, pues mira, es
que es calidad de vida, claro la gente está .. se intercambian semillas, se ayudan entre ellos, la
gente pues se hablan de sus cosas, se despejan, no? Pero bueno, yo creo que en Barcelona hay
más espacios, claro que si, afortunadamente, vaya! Y hay mas huertos también, y donde puede
la gente, pues bueno, respirar un poquito de aire.
Claramente Can Masdeu y los huertos comunitarios son alternativos al sistema dominante,
¿cuales crees que son estas características alternativas?
A ver, varias cosas, una es, que es lo que destaca mas de aquí, es que estamos okupando., es
decir, que nosotros hemos realmente pasado por encima, pero debajo, por al lado, hemos
sorteado completamente al mercado y a las instituciones para realmente estar viviendo esta
experiencia, no ha habido ningún… o sea como que esos obstáculos han estado allí, pero
hemos pasado por encima de ellos, no hemos pedido permiso, ni hemos pagado ningún precio
económico para poder estar aquí. El sitio estaba vacío y se okupó. Y esto es algo diferente.
Porque ¿pues porque la organización que ya desarrollamos una vez estamos aquí es pues
autónoma, pues que nosotros tenemos nuestra propia ley, y aquí mandamos nosotros, y ya
esta es aquí., y cuando digo nosotros me refiero a toda la gente, sabes de los huertos, de la
casa, o? A lo mejor los de las casa tenemos un poquito más de autoridad o de legitimidad
porque, pues somos la gente que vivimos aquí y estamos más tiempo y tenemos esa visión de
conjunto de todos los proyectos, pero igualmente siempre tratamos de que, pues de no abusar
de la autoridad, que de eso se trata, de no abusar de la posición que uno tiene sino de tratar
de compartirla y de que la cosa sea más horizontal. Entonces, yo creo que por una parte, el
hecho de que sea la propia gente la que está desarrollando el proyecto, ya es algo alternativo,
porque aquí no hay ningún técnico del ayuntamiento, ni nada, no hay nadie que esté
decidiendo en las alturas, de cómo se tiene que hacer. Aquí es muy sencillo, tierra, agua, sol,
semillas y organizar‐nos para que todo esto prospere. Y ya está.
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Otra cosa que creo que es alternativo, o que es diferente es que, primero que estamos en una
gran ciudad y que estamos desarrollando una actividad que fue expulsada completamente. De
hecho en la gran ciudad se construye encima de los terrenos agrícolas, y yo creo que hay algo
en eso también, algo de diferente, de alternativo, a pesar de que el ayuntamiento está
haciendo también huertos comunitarios. Lo que pasa es que en nuestros huertos comunitarios
no hay restricciones, no hay restricciones, ni de tiempo, no hay un límite de tiempo, como hay
en los huertos del Ajuntament, que son cinco años, no hay un límite de edad, no necesitas
tener más de 65 años para poder acceder a ellos, no hay un límite de.. a nadie se le piden los
papeles, si está empadronado o no, para poder vivir aquí, aunque se da la circunstancia que
prácticamente todo el mundo que está en los huertos son gente como de aquí, y bueno, yo
creo que también, pues no sé, la apuesta por la agricultura ecológica, creo que también es algo
alternativo. La verdad es que hay bastantes cosas que hacen que sea, me parece a mí, una
experiencia bastante fuera de lo común.
¿Cuanto tiempo pasas en el huerto?
Yo estoy trabajando en la parcela de educación ambiental ahora, y sí, estoy teniendo más
contacto con el huerto, ahora. El resto de gente, hay de todo, hay gente que viene todos los
días, gente que viene un día a la semana, gente que son varios y se organizan para venir. Pero
digamos que la media son 3‐4 días a la semana venir, en general de la gente, unas horitas, o
sea, la gente esto lo integra en su cotidianidad, entonces pues para mucha gente su vida es
terminar de comer y subirse al huerto, subes por las mañanas, o subes por las tardes, o subes
mañana y tarde, o a última hora de la tarde… bueno, esto ya la gente lo integra en sus vidas,
forma parte ya de tu vida, pues como vas al gimnasio, o vas a otra cosa… aquí hay gente que
hace eso, va al gimnasio y al huerto, como que forman parte de tu vida, pues no sé… como al
quien le gusta ir a la biblioteca, la que le gusta ir al cine..
¿De dónde es la gente?
Fundamentalmente todos son del barrio, del distrito, digamos, o sea que hay gente de
Canyelles, gente de la Guineueta, gente de Roquetas, gente de Verdum, gente de la Prospe. Lo
que es un poco la zona más cercana. Y luego, a parte, pues hay gente que vive en Gracia, en
Torre Baró. Estos últimos son jóvenes, yo creo que no hay nadie mayor que venga de fuera.
Antes de estar en Can Masdeu, ¿habías participado has en otros espacios? Qué diferencias y
similitudes hay?
La diferencia aquí es que la gente, al ser un espacio más amplio, tiene menos cultura
organizativa, entonces a veces es un poquito más difícil de gestionar eso, en las asambleas y
tal, pero también es un espacio más diverso y eso para mí es una riqueza, es un espacio más
diverso, tiene más diversidad de gente. Y luego, una diferencia también es que .. yo he hecho
muchas cosas, en relación, por ejemplo… pues yo he estado bastante con el tema de la
Contrainformación, que siempre me ha gustado mucho, pues eso tener programas en radios
libres con gente, o hacer revistas o editar y tal, o organizar la programación de un centro
social, estar metido más en ese…. O temas de solidaridad internacional con Chiapas, por
ejemplo, o temas de activismo ecologista, un poquito, cosas de esas. Pero cosas tan concretas,
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yo no había hecho tanto, y esa para mi es una diferencia también interesante, el tema de que,
pues si, fíjate, de que aquí te esas organizando para algo que es muy concreto y eso para mí
tiene un valor también. Que me pasa igual con la vivienda, me estoy organizando para cosas
muy concretas, y eso para mí ha sido… yo lo llamaría un salto cualitativo, porque yo lo
entiendo como que cualitativamente ha sido… ha profundizado en muchas cosas, que también
yo quería, por eso me vine. Similitudes? Pues bueno, las asambleas se mantienen, es un poco
la forma en la que yo me he movido siempre, en los espacios asamblearios, pues el
autogestión, las pelas con las que cuentas son las que tú seas capaz de generar. Y para eso te
tienes que espabilar, te tienes que buscar la vida, te tienes que hacer comidas, pues eso igual,
no? Entonces son cosas que ya tienes un poco de callo, porque claro, pues ya vengo
haciéndolo, yo que sé , desde que tenía 17 años, entonces claro, ahora tengo 32, pues pasa el
tiempo y hay muchas cosas que bueno, que me siento cómodo en eso. De hecho me resulta
más fácil montar eso que a lo mejor pedir una subvención, porque claro, porque yo es a lo que
estoy mas acostumbrado, a ese tipo de dinámicas.
¿Y qué tiene de bueno esto de lo concreto?
Pues que resuelve necesidades básicas, tía! Que yo creo que está muy bien esa idea, y que te
aleja de lo ideológico, que es muy importante también, y te centra más en valores. Aquí no vas
a escuchar a nadie hablar de “pues esto es colectivismo, esto es comunismo libertario, esto es
no sé qué…”, no, pero la gente te habla de unión, “no, pues aquí lo bueno es la unión, y la
harmonía” y te das cuenta al final que cuando ves los nombres de las cooperativas obreras de
los años veinte y treinta eran los mismos, al final eran los valores, que era un poco en lo que se
identificaba la masa de la gente, de los trabajadores, no tanto con los discursos de los
militantes más ideológicos, sino mas con “la fraternidad”, “la lealtad”, “la harmonía”, sabes?
“la venga!”y esos valores yo creo que es bueno recuperarlos porque realmente yo creo que las
transformaciones profundas vienen por ahí. Cuando ya empiezas a manejar estas cosas, es
cuando ya la gente se empodera más, pues porque dice, “por ahí no paso” y eso me gusta.
¿Qué otros valores crees que hay en los huertos comunitarios?
Pues aquí la gente habla mucho de la unión, les gusta mucho a la gente decir “aquí lo bueno es
la unión”, que estemos unidos, también hay un valor importante, que es el tema de la
harmonía, del llevarse bien, de hacer el esfuerzo de llevarse bien. Sabes, de hecho la gente
broncas está mal vista en los huertos. Peña que incluso saca pecho, un poco así y tal, incluso es
gente que se ha visto desplazada completamente del grupo, por eso. El tema también de las
fiestas es importante para la gente, la convivencia, toda la cuestión convivencia, son valores
todo lo que puedas incluir ahí. La solidaridad también, de regarle al vecino cuando no puede, la
gente habla también de eso, del apoyarse,…
Y a nivel de género, ¿qué pasa?
Pues que en los huertos es un espacio bastante femenino, los huertos comunitarios. O sea,
está muy equilibrado, realmente, y yo creo que es más femenino incluso que … bueno, cada
cual tiene su aportación, lo que pasa es que en el sector más joven y mas dinámico son
mujeres, principalmente. Tanto las mujeres de media edad, que es un sector fuerte, de las
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cuales solamente tenemos a Ricardo y a Miguel, porque el resto ya son gente mayor, personas
de mediana edad, hombres, pero el resto, pues ya ves, tienes a la Isabel, Cecilia, por no decir
ya la Paqui, la Pepi, la Joana, la Gina, la Manu y luego tienes todos los jóvenes, que son más
bien chicas, la Ruth, la Laura, la Anita, entonces pues en gente mayor pues también. Tienes ahí
a la Pepi y la Candela, pero bueno, que la Candela es la que lleva la voz cantante ahí en el
huerto, tienes a la Rosario y a la Carmen, y a la Encarna, que es la hermana de la Rosario,
tienes a la Joaquina, sabes? O sea, que yo creo que sí, que a nivel de género los huertos
comunitarios está bastante equitativo.
¿Y con las relaciones y roles de género?
Pues, no sé .hay cosas que son muy… te topas con lo que es el.. bueno, pues la figura clásica,
que nos pasaba muchas veces, que hacemos una celebración y las mujeres hacían la comida y
los hombres estaban trabajando. Pero de pronto te encuentras con hombres que les gusta
cocinar, como Horacio, y mujeres que les gusta trabajar, como Lucía, sabes? Y por ahí pues ya
la cosa se va hibridando más .Es muy difícil que haya gente mayor de 80 años que se te meta
en la cocina, pero bueno también hemos hecho el esfuerzo de mujeres que siempre asumen
ese rol de hacer la comida, pues que hicieran otras cosas, también, para que haya diversidad.
¿Qué relación hay con otros huertos o movimientos sociales de la ciudad?
Pues, es buena, a mi me gustaría tener más pero también es falta de tiempo, tía, de verdad. Te
digo que al hablar de lo básico, lo que te decía también, bueno pues que ha habido que apartar
un poco lo que es el activismo. Y como los espacios de relación suelen ser más bien espacios
activistas, pues es difícil compaginarlo, porque a la gente mayor no la llevas a esos lugares, la
gente joven pues muchos ya tienen sus propios espacios, y nosotros en casa estamos un poco
liados, hasta arriba de cosas, pero yo creo que la experiencia es buena, y yo creo que las dos
jornadas que hemos hecho aquí han estado muy bien. Más bien la primera, la que montasteis
vosotros, que fue yo creo que la mejor, estaba más organizada y con las dinámicas aquellas, y
luego pues nosotros la otra que hicimos también, y… no sé creo que la idea también es esa, de
reconocernos como compañeros de camino, compañeros de viaje, y estamos un poco en lo
mismo, cada cual con su evolución, con sus características diferentes y apoyarnos en eso. A
nivel de material, de recursos humanos, de experiencias, lo que se pueda?
¿Habéis tenido contacto con otros movimientos sociales, más clásicos?
Bueno, pues con el tejido asociativo vecinal del barrio, fundamentalmente. Pero eso es porque
alguna de la gente que participa aquí, procede de la movida vecinal, son gente que, fíjate, es
muy interesante esto porque es una gente de larga trayectoria militante en el barrio, en lo
asociativo y vecinal, que de alguna manera, recalar en Can Masdeu les ha permitido continuar
a nivel asociativo, activas, o sea que es gente que continua organizada, pero que también ha
desplazado a algo más concreto. Y un poquito digamos más que me satisface a mí, que
satisface una necesidad que me gusta a mi desarrollar, que a lo mejor es gente que durante
treinta años ha organizado las fiestas del barrio, pero ya no las está organizando, que me
parece también interesante, que han dado ese paso atrás del barrio, pero que son gente que
nos mantienen muy vinculada.
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Y otra relación que hemos tenido, es con la gente del tema de la Agroecologia, con el hort
indignat de la plaza Catalunya, un poquito también ha habido relación, de hecho las dos
compis que fueron a la jornada esta de huertos, la Laura y la Ruth.
Date cuenta que este es un barrio que se ha forjado en base a reivindicaciones muy concretas
de zonas verdes, para que esto no se convirtiera en Santa Eulalia, como en el Hospi, para decir,
vale que es suburbio, vale que es de nueva construcción, vale que me lo tengo que comer con
patatas, pero no me vas a petar esto de bloques de quince pisos, queremos plazas, queremos
zonas verdes y tal. Y de hecho aquí te encuentras a bastante gente que podría haber acabado
en Hospitalet, sabes, porque incluso gente que… , o en Cornellá o en otros lugares más
densificados. Pero que optaron por vivir en estos barrios, porque se respiraba un poco mejor.
El polígono Canyelles es un poco la excepción, porque es gente que llego más tarde, es lo
ultimo que se construyó, pero si te das un paseo por Roquetas o por Prospe, veras que bueno,
son pisos de altura más bajita, que la gente… yo creo que esto ha hecho que la gente que está
aquí es bastante sensible al tema de “yo me pego ocho, doce horas en la fábrica, pero cuando
salgo de la fabrica quiero ver verde, ver un poquito de espacio” y eso nos conecta con ellos,
porque claro, esto no deja de ser una reivindicación de zona verde, también, todo este tema
de los huertos comunitarios, o sea , que esto entronca mucho con las practicas históricas del
movimiento vecinal.
También Collserola debería influir.
Si, y es revalorizarla. Porque la gente a Collserola, o eres un flipado del andar o de hacer futing
o de la bici, o tampoco tiene grandes atractivos, o tienes perro y le sacas a pasear. Entonces
claro, el venir a hacer algo concreto aquí como es el huerto, pues si, tiene algún atractivo.
¿En qué medida crees que el huerto transforma socialmente?
Pues el huerto transforma socialmente, siempre situándolo en su contexto, vale, yo creo que
tiene mucha potencia transformadora, dado que tú te estás generando tus propios alimentos,
por lo que es el huerto. Sabes, que si me dijeras el jardín de flores te diría, pues si, tiene su
cosa, pero no es lo mismo, que tu comas de lo que tu cultivas, que recuperes esa consciencia,
me parece que empodera mucho a las personas, mas si cuando vives en, claro por eso te digo
lo del contexto, en un contexto en el que ha habido una desposesión muy gorda de la gente,
que aquí la gente que viene a los huertos es gente que realmente recuerda que ellos producía
su propia comida. Y que llevan cincuenta años dependiendo de Mercabarna, de lo que entre
por Mercabarna, y lo que entre por Mercabarna es lo que tú comes, y lo que llegue al mercado
de tu barrio es lo que tienes. Y hay gente aquí que no se conforma con eso, porque sabe que
puede producirlo. Entonces, potencia transformadora? Pues creo que tiene mucha. Tiene
mucha potencia transformadora en una gran ciudad, porque señala que existen otras formas
de vivir la ciudad, como que muestra otras posibilidades, amplia el ámbito de lo posible, que
decimos. Expande el ámbito de lo posible dentro de lo que es vivir en Barcelona. Eso creo que
es muy importante. Creo que el huerto también conecta a la gente con la naturaleza y conecta
a las personas con el territorio yo creo que de una forma más profunda. Que bueno, yo soy
urbanita y yo sé que tu puedes estar conectadísimo con el territorio a nivel asfalto, esta es la
plaza, este es el paisaje, aquí no, la plaza, toda la… pero la tierra tiene como un valor… ya
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incluso como telúrico, es que joder es la tierra, es diferente, sabes? Y la tierra te conecta con el
cielo, realmente, porque claro, porque la tierra esté bien tiene que comportarse como los
ciclos, entonces como que ya es, joder, que te conectas un montón con lo que es el medio
ambiente. Y claro, eso en una ciudad como Barcelona, sabes, que estás ahí en enero en manga
corta por la calefacción y comiendo gazpacho porque hay tomates, y pepinos y lo que tú
quieras, pues claro, eso es transformador. Porqué? Pues porque el huerto es barato, es gratis,
no, la agricultura es muy barata. Es un hobby que es muy integral, es una actividad que es muy
integral, y que es muy barata. Tu realmente puedes comprar semillas, o intercambiar semillas
con alguien, hacer el plantel en el balcón de tu casa, venirte al huerto, que es como lo hacen la
mayoría de la gente, y sembrarlos, sabes? Y esto, quieras que no, te conecta mucho con la
esfera del consumo. Porque dices, joder, pues no necesito tanto para estar a gusto, no? Que es
una de las claves. No necesito tanto. Con poder ir varios días a la semana al huerto y tal, que
vayan pasando las estaciones, todo eso, pues estoy bien. Y si además empiezo adaptar mí dieta
a lo que me da el huerto, gano en salud, entonces yo creo que por ahí tiene mucha potencia
transformadora. Es decir, ayuda mucho a que las personas deseen vivir mejor, que yo creo que
es una de las claves para la transformación social, no? Que la gente desee vivir mejor con
poco. Ya está.
¿La mayoría de gente que está aquí se autoabastece con el huerto?
Depende mucho. Las mujeres si, muchas de las mujeres sí. Depende de cuales también, las
más mayores no tienen tanta capacidad de producción, pero si. Y de los hombres varía. Hay
hombres que las mujeres, que sus mujeres, les aceptan lo que viene del huerto y otras que no.
Entonces lo que hace la gente regala mucho. O sea que nosotros, me doy cuenta que los
huertos de Can Masdeu están proveyendo de verdura fresca ecológica, no solamente a los
hortelanos, sino a los círculos más cercana, porque la gente baja mucho, claro es que la gente
produce mucho, es que hay gente que claro, le mete tantas horas que saca de pronto ahí un
montón, y no lo tiran, lo dan, lo regalan a los vecinos y entonces sí, yo he visto cosas
espectaculares .He estado en casa de gente de los huertos y me han enseñado un armario
entero lleno de conservas, que habían hecho ellos mismos. Claro, mucha de esta gente vivió
los años del hambre, vivió en la década de los cuarenta, la postguerra, sabes lo que es tía, el
hambre, pasar hambre realmente, y hay gente que bueno su… también para ellos el tema de la
agricultura es tan importante, porque ellos tienen una noción clarísima que tu comes, que
tequita el hambre, y esa gente pues sí. Y luego la otra, bueno, pues más o menos, todo el
mundo come algo, todo el mundo come. Y luego ya, dentro del abastimiento, hay grados y
grados. Aquí hay gente que tiene pensiones muy bajas, pensiones no contributivas, muchos de
ellos, y entonces claro, estas cobrando 400 euros al mes, pues vale que a lo mejor estas
pagando muy poquito de piso, pero bueno, no te llega.
¿Es una necesidad básica de subsistencia para la alimentación de esta gente?
Si, también se da eso. Realmente no ves a nadie realmente produciendo porque lo necesita
mogollón, pero si que ves a que nadie desperdicia nada. Y quieras que no, esto repercuta en su
economía. Porque claro, esto es dinero que se están ahorrando, igual que nos lo ahorramos
nosotros aquí en Can Masdeu.
144

Nosotros compramos verdura, sobre todo para el centro social, para el PIC. Bueno, cuando
tenemos mucho excedente del acelgas o de lechugas sí que lo usamos del huerto nuestro. Pero
luego, muchas cosas las compramos para vender. Eso luego entre semana, la comida nuestra,
tu bajas al huerto, no? Y siembras pensando en eso, hacemos siembra escalonada, pues todo
esto obviamente, para no petarnos de lechuga un mes y el siguiente no tener nada. Todo ese
tema sí, claro, nosotros yo te puedo decir que entre el 60 y 70 % de la verdura que
consumimos es nuestra. La producimos nosotros y somos 22 personas. Ya te digo, entre el 60 y
el 70 %, depende de la temporada. Y aprendes a comer de temporada, que son cosas que
gente de ciudad no hemos sabido hacer nunca. Lo que es ahora, lo que toca ahora, lo que hay
en el huerto. Aquí cuando tienes turno de cocina de las primeras cosas que haces es bajar al
huerto a cosechar, y luego subes y con eso ya te apañas. La verdura, nosotros compramos el
grano, podemos decir, compramos el arroz, compramos la pasta, compramos las legumbres
también, pero la verdura fresca, básicamente, menos patata, cebolla y calabaza,
fundamentalmente, consumo nuestro propio interno de casa es del huerto.
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ANNEX VI. Transcripció entrevista als horts comunitaris de Can
Masdeu. Home, jubilat, vinculació puntual.
José, 67 años, jubilado, hace más de 20 años que vive en el barrio.
Jueves, 21 de junio de 2012. De 17.00‐ 18:00.
He visto que tenéis problemas de agua
El agua no la aprovechan. Porque mira, ahora en este tiempo hay que regar, porque es cuando
más falta hace. Pero lo que no puedes estar es echar todo el día agua, porque entonces que
pasa, el agua que echas en lo alto de la tierra luego sale el sol y la evapora. La humedad tiene
que estar abajo, en la raíz de la planta, no arriba. Y así. Si en el mes de marzo ya regaban un día
si, un día no, pues imagínate ahora, y ahora pues día si, día no, todos los días alguien esta
echando agua.
Pero ahora tenéis turnos, ¿verdad?
No, arriba si que hay turnos, pero aquí nos tienen como si fuéramos de otra… Porque como
aquí hay una alberca. Mira, aquí hay una alberca que cuando vinimos nosotros aquí no se sabía
que había una alberca, ni había nada. O sea, estaba toda enterrada, entonces los de aquí y
estos de arriba pues nos tiramos todo el verano desenterrándola. O sea, que toda esta tierra
que hay de aquí para arriba, lo que pasa que ya se ha asentado mucho y no parece tanto, pero
toda esa tierra ha salido de la balsa. Y entonces, pues claro, aquí no nos controlan el agua ni
nos controlan nada, como arriba la controlan más, porque están todos los de arriba y todo,
aquí nada, aquí no, aquí nosotros nos apañamos como podemos.
Lo que pasa es que si la gente tuviera un poco de miramientos y dijera, a ver, pues mira, vamos
a regar cuando hace falta, o vamos a echar el agua cuando vemos que la planta lo necesita.
Pero no, se dedican a echar agua todo el día, todo el día, que eso lo que hace el sol la evapora
toda.
¿Y porque crees que lo hacen esto?
Porque no saben! Y entonces, pues riegan diariamente, pero diariamente la planta no necesita
agua. Tu ten en cuenta, que si lo tuvieran en una maceta, en un recipiente, que no tuviera
salida, se podriría la raíz. Aquí qué pasa? Pues que tienes la tierra y la tierra la va tirando para
abajo, y se pierde, y a la planta no le pasa nada. Pero si no, es una tontería extraviar el agua de
esta manera. Mira, yo riego un día a la semana, yo regué el lunes, pues yo hasta el lunes no
riego. Otros riegan dos veces, y otros día si día no. Yo se los he dicho muchas veces, a ver si yo
tengo mis plantas bien, mira, y no se me seca y están bien, y las riego una vez a la semana,
porque vosotros tenéis que regar cada día? Ahí hay un señor, el que esta ahí a ese lado, que se
le han podrido las cebollas de tanta agua! No tienen miramientos! Es el problema que hay
aquí, pero ya te digo., Yo me gustaría de verdad este está muy cerquita de casa, yo vivo aquí al
lado del distrito, entonces me queda muy cerca, pero yo si encontrara un sitio donde hubiera
agua, así y eso, yo no me importaría de dejarlo ahí. Más que nada, por eso, por los problemas
que hay con el agua, porque ves la gente con el ansias de que gasta el agua, y digo, bueno, si
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fueran capaces de repartir las cosas en condiciones,. Pues vale. Pero es que aquí no, ya te digo.
Ya veremos a ver ahora, yo, pal 15 de julio aquí no tenemos agua ya. O sea, ya veremos lo que
va a pasar.
¿Ha pasado nunca esto?
Ha pasado de quedarnos sin agua, pero más tarde, más tarde ha habido que ponerla a lo mejor
dos bidones por persona, o lo que sea. Pero bueno, hemos sacado el fruto adelante. Pero este
año con las condiciones que esta yo creo que no, eh. Yo creo que no, porque… mira, el año
pasado por este tiempo estaban llenas hasta arriba, porque estuvo lloviendo mucho, durante
el mes de junio, pero este año está casi vacía.
¿Cuanto tiempo hace que estas aquí?
Bueno, pues mira, aquí el caso fue que había un señor que estaba aquí conmigo, un señor
mayor, y el tenia unos huertecitos aquí, en el paseo Urrutia, aquí abajo, y cuando hicieron el
parque central se los quitaron. Entonces yo, me jubile por enfermedad, entonces salía y me
juntaba con él y charlábamos, y a él le quitaron el huertecito, y él vive en las casas baratas y él
se sentaba ahí en el patio, a leer el periódico, y estaba, bueno de verdad como un pájaro que
lo cogen del campo y lo meten a la jaula, así estaba el pobre. Entonces, por un vecino de ahí
abajo, me entere que aquí daban, había tierra y la estaban dando los chicos estos, y se lo dije;
“porque no subimos un día, damos una vuelta a ver, y mira, a ver si hay tierras y cogemos un
poco y tal” Y subimos. Subimos, entonces estuvimos hablando con ellos y tal y fuimos a unas
reuniones y eso, y si, nos la dieron enseguida, enseguida nos… pero nos dieron un trocito nada
más, nos dieron 28 metros, un trocito que había ahí muy pequeñito, Y luego ya se quitó un
trozo, y ya lo pedí yo, y bueno, ya, nos quedamos con la tierra que tenemos. Y debido a eso,
fue, a que yo a ese hombre como eso y digo, pues mira, porque no subimos y así nos
distraemos y tal un poco. Y si si, subimos, hablamos con la gente ésta de la casa, que estaba el
Joni, en esto de las tierras, y estaba el Pedro, y había una chica que era la Titi, que no sé si la
conociste. Pues bueno, estos son los que estaban. Y bueno, hablamos con ellos. Primero nos
dieron aquí abajo, nos dieron este trozo, y cuando ya lo teníamos cavado y todo, porque
estaba todo de maleza, cuando ya lo teníamos cavado nos dicen que no, que no puede ser,
porque tal y que cual, que aquí arriba. Entonces ya nos cambiamos aquí arriba, y bueno, ya
estaba mejor esto.
Ara compartís la parcela.
La teníamos juntos, pero luego nos separamos. Nos separamos porque a el no le gustaba
mucho como yo hacia las cosas, entonces casi discutíamos. Y me sabía mal, porque es muy
mayor, es muy buena persona y yo le aprecio mucho, pero yo digo, joder, yo veía que la cosa
iba un poco cada vez peor. Y entonces pues no sé como… él no se fiaba de decírmelo a mí, y yo
o me fiaba de decírselo a él. Porque no sabía cómo podía sentarle! Y bueno, ya un día vino la
Juana , y hablando así y tal nos dijo, bueno, y porque no cogéis cada uno un trozo, y tal. Y digo,
a pues sí. Mira, ahí está, que el coja lo que quiera, yo no… que él coja el trozo que quiera. Que
esto lo parta, que esto lo haga como quiera. Y si, si, él se cogió el trozo ese de ahí, y yo este. Le
ayudo mucho, pero él hace las cosas a su manera, yo hago las cosas a la mía y no nos
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discutimos para nada. Y yo le ayudo lo que sea, y le ayudo a todo. Sabes lo que pasaba? Que yo
me ponía a cavar, que no era cosa de…, yo no lo hacía con mala fe ni nada, que yo me ponía a
cavar, y yo lo veía tan mayor que se ponía a mi lado a cavar y a mí me daba fatiga, de verlo
cavar así. Y le decía, mira, vete, y haz aquello, lo otro tal y cual,…, y el que se creía? Que yo lo
hacía porque él no lo hacía bien, y casi me lo tomaba mal. Y yo lo hacía por no verlo trabajar al
hombre y tal. Y bueno, y así ahora cada uno hace lo suyo, yo le echo una mano cuando lo
necesita, y ya está, la mar de bien, vamos. Es que la verdad, teníamos judías, las partíamos, lo
que fuera, no nos discutíamos por nada, a lo mejor a veces por la tontería esa de que yo
estaba haciendo una cosa y me decía, no hazla así, hazla tal… la verdad es que chocábamos un
poco en este caso, por lo demás, nada.
Y el hecho de venir aquí, y que se organizara la cosa en asamblea, ¿cómo lo viste?
Hombre, lo vi bien porque es una cosa que para coordinar las cosas, para coordinar todo esto,
yo lo vi bien, la reunión, entonces para hacer las cosas en comunidad, como se tienen que
hacer. Pues si no fuera por eso cada uno haría lo que… aunque últimamente la cosa se ha
desmadrado mucho, no está como antes. Antes se decía, esto es así, y se hacía, hoy cada uno
hace lo que quiere. Y yo lo veo bien, que haya reuniones, que se acuerden las cosas, hay que
traer estiércol, pues me parece muy bien. Se va a buscar el estiércol para todos, se hace…
Porque aquí si cada uno tuviéramos que traer el estiércol que necesitamos, cómo lo haces?
Habrá quien tendrá algún vehículo para hacerlo, habrá quien no tendrá vehículo… pues yo lo
veo muy bien de que desde la reunión se coordinen las cosas y se vayan haciendo.
Una asamblea al mes, se hablan las cosas, los puntos que hay, y si alguno tiene alguna cosa
pues la expone y todo. También un día al mes se hace una jornada de trabajo colectivo, que
eso es una cosa que la verdad, yo no estoy muy de acuerdo. No porque… es que mira, a mi me
gusta hacer las cosas así, pero que seamos todos. Aquí, yo estuve un montón de veces ahí en la
jornada a trabajar, y aquí abajo no baja ni dios. Aquí si hay que quitar hierba seca, o lo que sea,
aquí no hay nadie. Aquí cada uno se encarga de lo suyo y ya está. Y sin embargo, ahí por
cualquier cosa que hay, bueno, pues jornada de trabajo. Y yo pienso que ahí, si hay que limpiar
un camino, pues si cada uno el trozo que le toca a su parcela, no tienes necesidad de ir de aquí
a allí. El otro año dijimos de limpiar la alberca, se dijo de hacer una jornada de trabajo para
limpiarla, bajaron tres un día, con todo el trabajo que hay y que bajen tres… Cuando
estábamos limpiando la alberca, bueno desenterrándola, no limpiándola, se asomaban allí a lo
alto de la pared así y decían “oh, estáis locos”. Bueno, ahora tenemos el agua, pero es que esta
agua también beneficia a los de arriba, porque de alguna manera si nosotros no hubiéramos
hecho eso, tendrían que estar dándonos agua de arriba, entonces la que nosotros tenemos
aquí, esa menos que habría arriba. O sea que…
¿Y estas cosas no las puedes plantear en la asamblea?
Yo la he planteado muchas veces, pero sabes que pasa, que la gente lo que no le interesa, lo
rechaza. Yo lo he dicho muchas veces, pero cuando yo digo eso, la gente se calla, Como aquel
que dice, dame pan y dime tonto. Claro que lo he planteado muchas veces.
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Una de las cosas que decías que el tema más preocupante es el agua, ¿crees que es el
desafío más importante como huertos comunitarios, o hay otro problema que te preocupa
más?
Si, aquí el tema que más preocupa siempre es el tema del agua. Además ya ves, que los
problemas normalmente vienen en verano. Las discusiones, si hay una pequeña discusión, o lo
que sea, siempre viene en verano, y siempre por el tema del agua. Ahora mismo estaba yo
aquí, estaba escuchando a ese, hablando con otro hombre ahí, y estaban diciendo también de
esto del agua, y siempre… llega el invierno que no hace falta regar, que ya hay agua, nada, no
hay problema ninguno. Y si se hace una fiesta, se hace, todos juntos, no hay ningún problema.
Pero cuando llega este tiempo es cuando empieza el problema. Es lo que yo te he dicho antes,
gente que riega cuando no hace falta, malgasta el agua, y luego el problema no es de esa
persona, sino que es de todos.
¿Y cómo crees que lo podríais solucionar?
Esto se podría solucionar de una manera… si fuésemos un poco.. se podría hacer por bidones.
Pues mira, a ver, tantos bidones para cada uno. Pero que pasa, el otro año lo pusimos asi, por
bidones, aquí lo hacíamos pero ahí arriba, esos que están de aquí para arriba, pues venían,
regaban cuando querían y hacían lo que les daba la gana. Entonces, cuando uno se pasaba y les
decía algo, y decían qué? Pero es que es verdad, en parte decías, bueno, a ver a mi me han
llamado la atención por esto, pero yo que hacia? También esa persona tenía que dar así, oye, a
ver, si yo te estoy llamando la atención y soy uno igual que tu, pues llámasela tu, no hagas tu lo
que hace el. Porque bueno, si yo ahora digo, bueno, mira a mi me habéis fastidiado, este año
me habéis fastidiado porque habéis malgastado el agua. Ahora este año lo voy a hacer yo. Qué
sentido tendría? Ya te digo, durante el invierno no hay problema ninguno, los problemas
vienen ahora con el agua, que todos queremos regar y si no hay, no hay.
¿Cómo ves que los huertos estén okupados?
A mi me parece estupendamente porque una cosa, como ésta, que llevaba 50 años aquí
abandonado, si esto esta okupado por nosotros, sea por nosotros o por otras personas. Es que
aquí hay una serie de personas, mayores, que vienen y se distraen aquí, están aquí, a ver, es
que no tienen dónde ir, es el caso de este hombre que le quitaron el huerto, estaba allí, se
ponía en un patecillo que tiene, allí se sentaba ,y allí estaba perdiendo la vida. Oye, se vino
aquí, parece que se recuperó, se puso mucho mejor. Ahí esta también la señora Carmen, la
Rosario, son personas que fíjate, están que no pueden arrastrar los pies, y se vienen aquí
porque tienen una distracción, se sienten a gusto, se sienten bien. Y la verdad es que la lástima
es que no hubiera mas como esto. Lo que pasa que claro, en una ciudad como esta, es un poco
difícil. Pero la lástima es que no hubiera más para la gente mayor, que aquí ya ves, cuando
viene, cuanta gente viene aquí a pedir huertos, a pedir tierra! La verdad es que es una lástima
que no hubiera más así. El Ayuntamiento tiene cuatro trocitos por ahí, que los da cinco año,
pero muy poca cosa, también.
¿Hay de estos huertos por el barrio?
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Aquí por la Trinidad sé que hay uno. El galera, sabes quién es? Este tiene un huerto, que
dentro de cinco años tendrá que dejarlo, este no ha querido dejarlo porque aquel era por
cinco años, y ahora tiene que dejar aquél. Y ahí hay unos cuantos, pero muy poca cosa. Luego
ahí en el Turo de la Peira, había una cada de la Guardia civil de antes y ahora la han restaurado,
han hecho un casal, y han hecho unos huertecitos muy pequeñitos, no sé si tendrá unos veinte
metros o así, y también los han dado. Pero ya te digo, eso es muy poca cosa.
¿Des de que vienes aquí que te ha cambiado del día a día?
Bueno, yo, sabes que pasa, que yo antes estaba trabajando, hasta que en el 2000 me dio un
infarto, entonces a partir de ahí me dieron la baja. Y estaba cansado de estar por ahí dando
vueltas, para acá para allá, para este lado, para el otro, me iba andar a un sitio, al otro, porque
el médico me dijo que tenía que andar mucho, y bueno, es lo que hacía, pero me encontraba
muy aburrido, Y luego, ya cuando vine aquí, pues cuando como, ya me vengo para arriba, por
la mañana estoy por ahí, me voy al gimnasio y tal, y luego por la tarde, pues me vengo, viene el
compañero y hacemos lo que tenemos ganas, y lo poco que hay que hacer, porque claro esto,
como es poca cosa, enseguida lo tienes, pero bueno! También muchas veces pues me voy para
arriba, echamos una mano a la Juana, a la Trini, si pues me lo paso más o menos bien. Aunque
esté trabajandillo, como no es una cosa que te obliga, que eso… pues bien.
¿Sabías cultivar?
Si, ten en cuenta que yo me he criado en el campo, yo hasta los 26 años que tenía cuando me
vine a Barcelona, pues he trabajado en el campo. O sea, yo el campo me nacieron los dientes
en él, ya lo conozco bien, si.
¿Aquí la mayoría de gente también conocían?
Bueno, aquí, yo de la gente que veo aquí, por lo que veo, no conocían mucho el campo. Se ve
que… hay tres o cuatro que sí, que conocen el campo, pero los otros no, los otros poco. Aquí
mismo, estos que hay de aquí para allá, todos, cuando nosotros vinimos aquí hacían las cosas
totalmente diferente. Y nosotros, no, hombre, hazlo así, hazlo de esta manera, de la otra,.. y
ahora, todos menos…, bueno, menos los dos de la punta, que ese va a su aire, no quiere, pero
Montserrat por ejemplo, ese siempre se ha criado en el campo, pero yo no sé si es que no
había regadío o no sé qué, porque no tenía ni idea. Ahora si, ahora lo hace, todo lo hace igual
que nosotros. Además tiene mucha idea, se fija mucho. El otro de ahí ya no, y el Fermín pues
no tiene mucha idea tampoco, pero bueno, el hombre si que le dices las cosas, y las hace y tal.
Bueno, este año mismo, habían puesto unos calabacines, y había puesto los calabacines, y no
sé que había puesto al lado, y los calabacines al medio. Y yo se lo dije, mira, los calabacines
echan mucha hoja, y tiene mucho… eso ahí no… ponlos aquí en la orilla, les pones unas cañitas,
porque sino eso te coge todo lo de abajo y te… y si si, los quitó y los puso al otro lado. El
hombre se dio cuenta que lo que le decía era verdad. Luego está el otro, que estaba ahí con el
señor Antonio, y no, ese va a su aire, no puedes explicarle nada, pues bueno, ya te apañaras!
¿Y la gente joven?
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Si, ahí está el Pere. Esto antes, otros años no lo tenían muy bien, este año lo están atendiendo
mejor, lo tienen mejor .. el año pasado no, pero este año si, este año ya lo están atendiendo
mejor. También varias veces, tanto yo como mi compañero les hemos dicho, no, esto no lo
hagas así, esto hazlo de esta manera, o de la otra, y los chicos lo han hecho. Si, si. Preguntan
muchas veces, a qué distancia lo pones, porque a ver, no puedes poner una tomatera a la
misma distancia que una de pimientos, no.
¿De la gente que hay aquí conocías a alguien más?
Si , conocía a un hombre, que tenía un huertecillo ahí, pero luego lo dejo, era muy quisquilloso,
que fue le que me dijo de esto, pero este hombre ya murió, hace dos o tres años.
¿Hay otro espacio similar a los huertos en el barrio?
En la Trinidad hay otros huertos que son del ayuntamiento, pero similares a esto no conozco
yo ninguno, por aquí. El Pere me dijo que tenía un huerto por ahí, en Sarria o así, por lo visto
tiene mucho terreno, pero no sé, le dije, a ver si un día vamos.
¿Cuando llega alguien nuevo qué se le explica que hacéis?
Antes, se le decía pues lo que hay, que para tener tierra tenían que venir, venir a las
reuniones, ponerse en lista de espera, venir a trabajar y tal. Y entonces la gente venía, pero
cuando se casaba pues se iba, y además se iban enfadados, porque estaban esperando tiempo,
y tiempo y tiempo, y esperar a que haya tierra libre. Claro, a lo mejor te tenías que tirar dos o
tres años esperando, y se enfadaban, muchos se han enfadado y se han ido. Entonces yo se lo
dije a los chicos de la casa, les dije, yo esto que hacéis está muy mal hecho, porque le estáis
diciendo, le estáis dando una esperanza que no llega, entonces mejor que le digáis, de
momento no hay, hasta que no haya, pero la esperanza de que haya son pocas. Y la gente que
venga y sino que no venga. Y si, me hicieron casa, y entonces ya lo dijeron, que no hay tierra.
¿Qué crees que los huertos aportan a las personas o a nivel de la ciudad?
Aquí, es lo que te he dicho antes, aquí estas en la ciudad, que estas en la misma ciudad, que yo
por lo menos es por el agua, pero que aquí se está estupendamente. Esto aquí tan cerca de la
ciudad es estupendo para las personas pero la lástima es que no hubiera más sitios, que
hubiera más! Que ya no es por lo que te dé, que ayuda mucho,.. mira, ahora por ejemplo, que
llegan los tomates, pues con un euro te compras dos quilos de tomates. Entonces, no es por lo
que te da, lo que pasa es que esto es ecológico. Y dices, mira me voy ahí, me entretengo, a lo
mejor en vez de irte por ejemplo al casal, a estar ahí jugando las carta o lo que sea, te vienes
aquí, estas al aire libre, estupendamente, yo por lo menos prefiero esto, que no estar ahí en el
casal.
¿Comes del huerto?
Hombre si, de temporada, lo que hay de temporada. Por ejemplo, ahora llega el tiempo del
tomate, pues yo estoy consumiendo tomate hasta el mes de diciembre. Hasta diciembre, pues
no compro tomate. Yo tengo esto, y le doy a un hijo, le doy al otro,.. y bueno, a lo mejor tengo
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para cinco o seis meses, luego ya compro. Es lo que e dogo, de temporada. Los pimientos
también, los pimientos yo cada año cojo muchos pimientos, y mi mujer coge, los fríe, los pone
en unas bolsitas pequeñas y los pone en el congelador. Y luego cuando los necesita, coge una
bolsita de esta, la saca, y oye, están estupendos, están igual que ahora.
¡Estará contenta tu mujer!
Pues si, muchas cosas que echa a mano, pues lo tiene. Judías, por ejemplo, las judías, yo ahora
las voy cogiendo y las llevo a los chavales, las llevo para casa y las que no se gastan ahora, las
congela en bolsas también, y luego en invierno cuando necesita una bolsita, pues las saca.
Este año de judías, no hemos comprado ni una.
¿En invierno compras tomates también?
Si, en invierno si. Claro, porque entonces no hay y cuando hacen falta para la ensalada, pues
los compramos.
Cada día después de comer, vienes al huerto.
Sí, yo normalmente casi cada día. Mira yo, el otro día estaba haciendo unas cuantas cosas, y
me encontraba casado y no subí, pero normalmente subo cada día. Los viernes no suelo subir
tampoco porque voy a la manifestación que estamos haciendo aquí, en esto de la Guineueta.
El CAP ,que lo quieren cerrar, de hecho las urgencias ya hace unos dos tres meses que lo
cerraron y como es los viernes y los lunes, normalmente los viernes no subo y voy a la
manifestación. Pero yo los demás días subo todos, el sábado y el domingo normalmente subo
pro la mañana, tengo por costumbre subir por la mañana, luego por la tarde ya me da pereza,
hay poca gente por aquí, pero se está mejor aquí por la tarde que por la mañana, lo que pasa
es que ahora ya empieza a haber mosquitos.
En el barrio, estás implicado en las movilizaciones del CAP. ¿Habías estado antes involucrado
en otra cosa, como el movimiento vecinal…?
Bueno, yo vine aquí al barrio, que vine en los 90, y he estado metido pero en lo que es la … en
la asociación del bloque dónde vivo, sobre los problemas del bloque,... De la comunidad de
vecinos. Este año me he salido yo, este año ya estaba cansado, y ya me salgo, somos 136
viviendas y yo siempre estado, desde que vine.
O sea, que ya tienes experiencia en participar en reuniones.
Si, de eso he hecho bastantes! Con el ayuntamiento, con el patronato, de eso si que he tenido
bastante.
¿Y con lo del CAP, cómo participas? Vas a la manifestación.
Si, yo voy a la manifestación, eso lo llevan las asociaciones de vecinos y tal, pero yo ahí ya no…
yo voy a la manifestación y ya está.
¿Sabes si hay relación con otros hueros de Barcelona?
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Yo se que han venido chicos de aquí, de otros sitios de Barcelona, incluso del Raval y todo eso,
y pues con nosotros no ha habido mucha relación así, pero con los chicos de la casa han
hablado de cómo funciona en un sitio, como funciona en el otro. Yo incluso estuve en una
reunión, aquí en la casa también de varios huertos de Barcelona, había una chica al que no
exponía la forma en la que funcionaba. Porque aquí nos organizamos de una manera, en otros
sitios de otra… y es una cosa que yo lo veo muy bien porque de estas cosas así, siempre te
quedas con lo mejor, lo que te interesa.
A nivel de barrio, ¿bajáis al barrio desde los huertos, verdad?
Si, bueno, no mucho, bajamos en cuestión de actividades, si que bajan ahí al Ateneu, pero yo a
eso voy poco, a eso no voy mucho. Participo, como este año hemos participado en el carnaval,
eso si, ahí si que he participado este año, y ellos si que participan de muchas cosas , bajan ahí
en el Ateneu, y… en la cultura va de festa también .este año no se ha hecho comida, se ha
hecho algún taller exposición. Pero como otros años que se hizo comida, este año no. Porque
el otro año se hizo comida, con la intención de sacar algún dinerillo para aquí, pa los huertos,
pero nos dijeron que eso no se podía hacer y tal, que en plan negocio no se podía hacer, y
este año no se ha hecho.
Crees que el huerto cambia valores, o formas de ver de la gente, que el huerto aporta algo a
la sociedad?
La gente, a ver, cada uno valoramos las cosas de una manera. Si, la gente claro que valora las
cosas, si que la valoran, por ejemplo todas las personas que hay por aquí, que tienen huerto,
pues claro que lo valora. Quizás no valoramos suficiente, porque tener una cosita así,.. y venir
como venimos, y estamos aquí como si fuera nuestro, aquí, antes estaba mucho mejor ,porque
mira, nosotros mismos aquí antes nos veníamos por la mañana, nos hacíamos carne aquí, la
asábamos, nos poníamos aquí a jugar a las cartas, nos tirábamos aquí dos o tres horas jugando
a las cartas, todo eso, pues mira, la gente,… , uno por una cosa, el otro por la otra, se ha ido
perdiendo, Pero aquí si no hubiera los cuatro problemas que hay de tonterías de estas que nos
vamos apartando, nosotros, cuando veníamos aquí, ya te digo, estábamos en la gloria! En el
invierno aquí hacíamos fuego ahí, en un eso, cuando ya estaba quemado, lo poníamos aquí en
la mesa , como un brasero, y aquí nos poníamos a las cartas, y bueno, nos quedábamos aquí
toda la tarde. Y de hecho, ahí tenemos un montón de leña todavía.
¿Esto ha sido por los conflictos?
SI, bueno, porque también la cosa ha cambiado mucho. Por ejemplo, antes, estaba un hombre
ahí que le decían Antonio, que ya dejo de venir, el Monsterrat estaba trabajando por la
mañana, entonces venia por la tarde, luego dejo de trabajar y ya viene siempre por la mañana.
Entonces, él viene pero la mañana y yo por la tarde, Porque yo por ejemplo por la mañana
pues voy al gimnasio, y por la tarde es cuando vengo, porque por la tarde al gimnasio no
puedo ir. Entonces pues, ya como uno viene por la mañana, el otro por la tarde, pues ya la
cosa no funciona igual. Pero con el Jose, y el Monsterrat, y todo, a veces, no cabíamos la gente
aquí. Aquí vino la Addaia, venían los chicos de la casa, claro, hacíamos, cogíamos una carretilla
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que teníamos, y yo era el cocinero, hacia la carne, toda la comida ahí, luego nos poníamos aquí
a comer, el Miguel…
¿Ya no lo hacéis nunca?
No, ahora se ha enfriado esto y ya no. Ya te digo, a mi me gustaría seguir haciéndolo, y eso,
pero no, ya… Pero es que antes lo cogíamos, uno traía una cosa, la otra,… y nos los pasábamos
la mar de bien, desayunábamos aquí y luego nos íbamos a comer a casa.
Entonces esto era como en el campo, desayunar carne!
Si ,si carne, uno traía el morro, traíamos salchichas ,un poco de panceta, traíamos algún
conejo, lo hacíamos a la brasa,… si, si. Mira donde tengo las bandejas, aquí hay un mantel para
ponerse la mesa, una sartén que traje yo una vez para hacer migas, hicimos migas una vez.
Vinieron todos los de arriba, todos los de ahí. Yo cuando haga falta, el día que la gente diga
oye, vamos a hacer esto, yo estoy dispuesto, yo no tengo problemas en eso.
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ANNEX VII. Transcripció entrevista als horts comunitaris de Can
Masdeu. Dona, adulta, vinculació constant.
Montse, 47 anys, a l’atur. Fa més de 30 anys que viu al barri.
Dilluns 25 de juny, de 18 a 18:30.
Com vas arribar aquí?
Doncs jo vaig arribar abans fins i tot… quan ells van entrar aquí, el primer estiu que ells van
començar a fer coses, jo venia amb la Paqui i la Isabel i més gent del barri, que veníem a fer
voltes i veure com anava, i fins i tot a ajudar. Llavors, quan van començar a repartir els trossos,
que aquesta part va ser de les primeres, la Paqui i la Isabel, i van agafar un tros.. I jo venia a
ajudar‐les, i al final les vaig okupar! I així va ser com vaig entrar a currar a l’hort.
O sigui, que estàs des del principi!
Si, si. El primer dia que van venir a treballar, jo ja hi era, jo ja estava ajudant‐les i no tenia hort!
Quins van ser els motius per venir ajudar‐les, què va ser el que et va cridar per pujar aquí
dalt?
Home, doncs que estar aquí es una meravella. Només que tinguis una estoneta de temps lliure,
a la tarda i així, quan ja comença abaixar el sol,..., al principi, quan veníem a l’estiu, que venies
i s’estava tan bé aquí, que clar, després aprofitava, vinc a ajudar ala Paqui! I res, només a
ajudar‐la, perquè s’està molt bé treballant a l’hort!
Què és el que feu aquí, tan al vostre trosset i a nivell d’horts comunitaris?
A nivell d’horts comunitaris, normalment el que fem és que quedem dies extres, de treball
comunitari, per exemple la ultima vegada va ser, es va quedar un dia de treball comunitari de
fer els camins ,de fer les escales i llavors uns quants vam baixar a baix i van netejar tot el
comunal, vam plantar carabasses, i normalment allò es queda a part. I després vens els dies,
ara per exemple, que segur que as de venir els dos dies que et toca regar, vas regant i després
doncs depèn de la feina que tinguis has de quedar més dies. Per exemple, la setmana passada,
que havíem de treure les patates vam quedar el dissabte i el diumenge, a les vuit del mati, per
venir a treure. Perquè sinó, la tarda que et toca regar, costa molt. Anem fent a poc a poc, per
emportar‐nos alguna coseta. Llavors, hem de venir molts dies seguits.
Vosaltres teniu la parcel∙la juntes, amb la Isabel?
Si, nosaltres si... tot i repartim. I aquí hi ha la Juana, que és la seva i ella s’ho reparteix com vol,
després en aquesta està dividida en dos, la Gina que està en aquell trosset d’allà, i la Trini. I
després l’altre que queda que és el del Galera sol, que ell també s’ho remena com vol.
Gestioneu aquest espai d’alguna manera conjunta? Per exemple, aquests bidons són d’algú?
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No, bidons si que cadascú .... més que res, perquè sinó... mira, per exemple, aquests bidons
d’aquí son de la Juana i de la Gina, vull dir que... però clar més o menys tenim els que
cadascú... el que donés quan es regava amb bidons. Però si que hi ha eines, per exemple, que
només tenim una per tot, lo que es el rastrillo, la forquilla i coses d’aquestes, tenim una per
tots. I si necessites... que van anar a buscar canyes, vaig anar a buscar el serruxet de la Joana, i
vaig serra la canya i la cama!! (te una rascada). Sinó li demano al Galera, això si! Aquí com que
estem bé, si necessitem alguna cosa, doncs li demanes a l’altre.
Les taules si que son de totes.
Si! I fins i tot regar, si hi ha alguna que no pot, doncs reguem les que estem aquí.
I allò d’allà què és?
Allò és el compost,fem el compost nosaltres, la Paqui i jo, amb el que anem traient de l’hort a
més a més de les coses de casa. La Paqui porta la brossa, i cada vegada... portem cafè i ous,
també, que tenen calci, deixes que es faci uns dies, que porti la closa uns dies i llavors és molt
fàcil. Ho poses al terra, el problema es que s’ho emporten les formigues, pero bueno! I llavors,
una vegada a l’any traiem una capeta de compost. Per tot no, aquest any hem fet aquell tros i
una miqueta d’aquí i una miqueta d’allà, però no dóna per més.
Quin creus que és el vostre principal repte, dins del vostre grupet o dels horts?
El principal problema que tenim son a les reunions els dies que hi ha gent que està creuada. I
sobretot a les reunions de l’estiu, quan no hi ha aigua, que es quan hi ha més problemes.
Aquest seria el principal problema. Perquè per exemple, a l’anterior, que encara hi havia mig
mig d’aigua, va anar molt bé, va estar bastant tranquil∙la, però bueno, per norma general, es
això les reunions que costen, pero bueno, es un mal menor, que has de passar i ja està.
Per què creus que s’enganxen?
Si, clar com que tens pautat no poder regar, hi ha gent que li posa molt nerviós, s’excita massa,
i hi ha gent que encara no es controla massa el vocabulari, i llavors, clar, comencen alguns
enfrontaments els uns amb els altres. Però vaja... una mica de tensió, que de tant en tant, pues
igual va bé! Després ens quedem més relaxats, es impossible que tanta gent no tingui algun
roce, de tant en tant.
Realment falta aigua?
Si no plou, si. Com que es de pluja, Ara ja fa dos mesos que no plou, llavors, clar, va bé per
algunes coses, que no plogui, però després per la resta tens problemes, perquè clar son molts
horts, tampoc es tanta l’aigua que pots recollir
Ara ho feu per dies, oi?
Si , ara cada terrassa té els seus dies per regar, i pràcticament segur que d’aquí 15 dies que hi
torna a haver la següent reunió ja hi haurà fins i tot temps. Cada parcel∙la, per exemple, te 20
minuts d’aigua, i als 20 minuts, al següents. Suposo que si,ja ho hem fet més anys.
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S’ha perdut mai collita?
Bueno, no, havíem, va haver‐hi un any que jo m’enrecordo, que pujàvem amb les garrafes de
cinc litres d’aigua. De la font. Allò va ser.... clar, que tampoc fas res, amb les garrafetes. Hi ha
hagut anys xungos, si.
I el tema de la okupació? Com ho vas viure? Ja t’era proper?
Ah, molt be! Nosaltres, per exemple, la Paqui i jo, ja vam estar quan es va okupar l’Ateneu
Popular de Nou barris, o sigui que tampoc, no era gens estrany. Vam estar vintipico anys a
l’ateneu, o sigui que ara aquí no hi havia cap problema. Al contrari, sempre hem tingut molt
bona relació amb la gent okupa, o sigui que nosaltres molt bé. Suposo que si que hi haurà
gent... els iaios que els haurà tocat més, però bueno com que es el principi, i després, quan els
coneixes, com que son tan agradables, no hi ha cap problema.
Com creus que influencia això en el projecte, que sigui okupat?
Home, doncs, que tingui la llibertat tota la gent de poder decidir el que fas, es lo primordial Si
fos de l’ajuntament, l’ajuntament et dirà què has de fer, quan de temps has d’estar, i en canvi,
d’aquesta manera ets tu qui decideixes què es el que fas. Amb tot, amb l’aigua, amb les terres i
amb tot. O sigui, que es bastant diferent,
Des de que puges aquí, t’ha canviat alguna cosa a la teva quotidianitat?
Que menjo millor, que estic a l’aire lliure, que conec a molta gent que segurament d’una altra
manera no hauria conegut, sobretot de la gent més gran, que és més difícil i clar, tens un
tracte que segurament, de no estar aquí, no el tindries, i que és un lloc, això, que estàs..., allò
que hi ha dies que estàs tonta ,i puges i ai, què bé, menys mal que he pujat, i et quedes súper
bé, tan si fa fred , com si fa calor, com si fa el que sigui. Esta saqui, pots treballar una estoneta,
se te’n va tot i et quedes descansada.
Quina relació teniu amb la gent gran?
No, per això et dic, clar, amb ells segurament hauria tingut relació, però clar, amb els iaios no.
Molt bé, de normal, molt bé, la veritat és que molt bé. I pugen, venen a fer‐te visites, a veure
si ho fas bé si ho fas malament, casi sempre ho fas malament,.
Abans de venir a Can Masdeu, sabies alguna cosa d’horts?
Jo abans havia fet alguna cosa, perquè la meva germana té un xalet, i tenia un trosset, i llavors
el meu pare, quan podia, ara ja no, feia l’hort, Llavors, quan baixava a veure ma germana,
l’ajudava, però res més. Era tot el que sabia.
Aquí has après de la gent.
Si,del que puja i et diu” tal” i l’endemà torna a pujar i et diu “tal qual”. I tu dius, “no! Si ahir em
vas dir una altra cosa!” I l’altre que et diu, “No, així no, de l’altra manera!” O un dia que et diu
“avui ho estàs fent bé!” I dius, “menos mal!” Avui la terra s’ha donat la volta bé! Si, si, et
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diuen” les patates no es reguen” i pugen al cap d’un mes “ per què no es reguen aquestes
patates que estan tan seques?” Això és una cosa normal de cada dia de l’hort!
Clar , a més, cadascú té la seva manera de fer‐ho!
Si, el Galera, que ho fa tot recte, perfecte. Ho fa tot, les ralles, posa els cordills i tot perquè
estigui tot perfecte i nosaltres tot allà, com quedi! O sigui que si
Com gestioneu l’espai i com preneu les decisions?
Des del començament es va fer, es va crear una associació sense ànim de lucre i que la seva
principal tasca era fer que funcionessin els horts entre tots. Llavors, des del primer moment es
va fer, que hi havia una reunió al mes, en la qual es prenen totes les decisions dels horts
comunitaris. Llavors, sempre hi ha la gent dels horts, algú de la casa per coordinar amb la casa i
perquè tothom sàpiga què es el que hi ha. Es paga des del començament un euro al mes, per
tots els gastos, perquè normalment es van fent dies de feina comunitària. Llavors, vas
arreglant els camins,.. Clar, al principi es van fer totes les baixades d’aigua, totes les aixetes i
tot, i es va fent tot per baixar l’aigua des de les basses fins els horts. I de tant en tant es van
fent menjars per treure calers, i poder continuar fent feines d’arreglar tot el que es va
espatllant. I ja està.
Hi ha grups de treball o comissions?
HI ha les comissions d’aigua, de terra, de festes, i ara em sembla que no n’hi ha més, ara
questes son les tres primordials. El que passa que ara la de terra tampoc pot treballar molt
perquè ja no hi ha.. fins ara es mantenia en llista d’espera per la gent que volia, però com que
hi havia gent que després de dos anys encara no podia accedir a un hort perquè ja no es poden
obrir més horts, llavors es va treure la llista. I llavors la cosa està parada, perquè com que no es
pot obrir un hort, no pot entrar ningú, mentre la gent estigui dintre.
Per què no es poden obrir més horts?
Per l’aigua, perquè no hi ha aigua. A part, que això seria... no sé com es podria fer.. per allà
baix, però clar, si no tenim aigua per nosaltres, el que és una tonteria és obrir més horts ,per
tenir més problemes tots. Amb la qual cosa la cosa està parada. I això és el que es fa a les
assemblees mensuals. Les comissions son amb el punt que es van obrint. A veure, comissió
d’aigua, hi ha alguna cosa nova? No sé què no sé quants. Comissió d’aigua, hi ha alguna cosa?
No. Comissió... Ara el dia de treball, què es farà, què no es farà?
Baixeu bastant el barri, oi?
Clar, per això el que et deia, preparem menjars, que si la Cultura va de Festa, que si .. la
primera vegada va er la festa de roquetes que vam anar allà quatre a fer una paella,
Com a horts?
No, era una barreja, no sé si érem la Paqui i jo, no sé si hi havia algú més, i algú de la casa. Que
si les sopes del món... Vull dir, que es va fent. Clar, hi ha molta relació amb els barris, entre els
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barris, i lo que és no només els horts sinó la casa. Ara tota la gent que hem arribat, que
baixaven, per exemple, eren la gent de l’Ateneu de Nou Barris, vull dir que... es veu que han
vingut a fer una reunió i per lo que han dit que aquí s’han concentrat més, no ho sé. Si, fa
poquet també van venir les de programació de l’Ateneu. Van passar aquí el dia, es van
emportar menjar per fer a la brasa i coses. I clar, feien la reunió de fi de curs i ja de pas
dinaven.
O sigui, que no només és que la gent dels horts i de la casa baixin, sinó que aquí també
pugen.
I tant, aquí pugen també moltes escoles. Ara fa un mes o així, ara estic a l’escola d’adults de
Canyelles fent anglès i vam pujar tota la classe, per veure els horts i ja de pas, fèiem la classe, a
veure com es deien en anglès les planes.
Ho vas proposar tu?
Clar, vaig dir, home! Pugem a l’hort i fem la classe fora de l’aula. Si, si, si, vam pujar tots aquí i
ala!
Les persones que esteu aquí, us coneixeu d’abans amb algunes?
Nosaltres dues, lògicament ens coneixíem, amb la Juana també la coneixíem, i a la Gina també
i a la Trini també. Si, de l’Ateneu, la Paqui i jo des del principi, la Gina va entrar més tard però
també estava a l’Ateneu i la Juana, no, del barri més que de l’Ateneu. I el Galera la Juana el
coneixia, nosaltres no el coneixíem de res.
I amb l’altra gent?
No, (riu) per exemple a la Manu que està a dalt si que la coneixia, perquè quan estava a
l’Ateneu fent classes li feia al seu fill. I jo diria que ningú més.
Quedeu a baix, per pujar juntes?
Si, perquè la Juana té cotxe. (riu) No, bueno, la Paqui i jo si que quedem, però la Juana, depèn
perquè a vegades quedem perquè té cotxe i llavors pugem un trosset, l’altre anem caminant,
però un... ens quedem a meitat de camí i llavors només hem de fer la meitat de camí. Des de
casa fins la cadena ens estalviem la meitat de camí.
Creus que hi ha un espai similar al barri?
No, és que clar, això és únic.
I els altres horts municipals, n’hi ha algun al barri?
Si, hi ha els de Trinitat, i hi ha gent que està allà també, però ja sé que ara els fan fora perquè
han passat els 5 anys i ara em sembla que el 30 de setembre els han de deixar fora. Però vaja,
es la única cosa que sé. Que allà no tenen problemes d’aigua, perquè com que ... és ales
aigües. Clar, a baix, se suposo que hi ha aigua. Bueno, quan vam baixar no sé si hi havia aigua o
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no. És un dipòsit d’aigües d’abans, vell, llavors hi havia una piscina, que estava buida quan vam
anar, però bueno, per allà deu haver‐hi aigua en algun lloc. No crec que tinguin problemes.
Però allò és per gent gran, oi?
Si has de tenir ... no sé si... has de ser jubilat, i això, cinc anys i als cinc anys fora. I en canvi això
és per, qui ha tingut la sort de poder entrar i sense data.
Tu coneixes a gent que vulgui venir als horts de Can Masdeu?
Bueno, hi ha molta gent que ho ha demanat, però ara ja està.
Des de que estàs a l’hort, has canviat algun hàbit?
Si, menjo més verdura. I com que a més estic a l’atur, no puc comprar res! Bueno, si que
compro, però dóna per les coses que pots plantar i tens plantades. Lo que no pots plantar o lo
que no tens a l’hort si que has de comprar. Per exemple, ara que estic fent gaspatxo si que ho
haig de comprar tot, perquè encara no tenim, o sigui si que hi ha vegades que compres. HI ha
coses, per exemple ,que s no tinc de l’hort, no compro. El que son les bledes, la mongeta
tendra i coses d’aquestes, ja no... només d’aquí.
I els tomàquets a l’hivern, per exemple?
Els tomàquets els compro, si. Es que a més m’agraden molt, sóc molt tomaquera... Però quan
és de temporada aprofites i intentes no haver de comprar.
Cada quan veniu a l’hort?
Depèn, de vegades venim quatre vegades a la setmana, però dues són segures, que són les de
venir per regar, però si has de fer feina igual pots haver de venir dues o tres vegades més. Has
de tenir en compte la feina que tinguis i el temps lliure que tinguis.
Sempre per la tarda.
Si, per regar si. Bueno, ja et dic, fa un parell de setmanes vam venir a les 8 del matí, com els
iaios, semblàvem els iaios. I hi havia gent que quan nosaltres pujàvem ja baixaven. Bueno clar,
nosaltres entre que quedem i arribem, igual ja son les nou, però vaja, que a les nou ja baixen.
O sigui que.. imagina’t! Per això me’n recordo al principi que de la casa s’havia queixat algun,
que a les cinc del matí estaven fent cops. Jo havia vist alguns, la última feina que feia que havia
d’aixecar‐me el diumenge a les cinc i quart del matí, quan aixecava la persiana me’ls trobava.
Alguns que ja anaven cap a dalt els diumenges. A ple hivern a les cinc i quart del matí!! Cap
aquí!!!Nosaltres som una mica més discretes, però clar, sinó no es pot, o ho fas a aquesta hora,
o no pots.
Deies abans que havies estat a l’Ateneu de Nou Barris, veus similitud i diferències amb els
horts i amb l’assemblea?
A veure, en principi la idea era la mateixa, funcionar per assemblea, el que passa que clar, era
totalment diferent pel tipus de gent. A l’Ateneu no s’apunten iaios, per exemple, però vaja, la
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idea era bastant semblant i durant bastant anys es va funcionar així. Hi havia una gestora, no
era tothom, hi havia una gent, que era la gestora, que ho portava. Però clar, la gestora era
igual, de les reunions, les decisions. I que va ser una okupació, i que pot ser el que més es pot
assemblar. El que passa és que clar, la gent és diferent, el lloc és diferent,... però la resta... Vaig
estar vintipicu d’anys a l’ateneu, i aquí ja en portem deu! Casi tota la vida!
Saps si hi ha relació?
Si ,a mes ara s’estan fent les reunions dels horts de Barcelona i rodalies, perquè me’n recordo
que vam anar a l’hort del Xino, vam anar a fer una reunió, que vam passar tot el dia, allà vam
fer una reunió, amb la resta d’horts, i vam estar veient lo que era el Xino. I res, vull dir que si.
Hi ha coses interessants que es parla a les assemblees de la gent que hi va.
I com ho veus?
Em sembla que encara és dora,perquè clar, aquella va començar, però no va acabar de... i
llavors clar, aquestes coses mai se saben, depèn de qui les agafi i de com les agafi. És molt així,
perquè costa molt... perquè si després no li veus una cosa.. un benefici del que sigui.. de
vegades s’acaba perdent, però bueno, és igual, no, de vegades funciona!
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ANNEX VIII. Observació participant. Hort del Xino. 3 de juny de 2012
Diumenge de treball col∙lectiu a l’hort del Xino.
Horari d’observació: De 17.00 a 21.00 h
Núm. de participants: aproximadament 16, 9 dones i 7 homes, proporció similar entre joves i
adults.
Ús de l’espai: Hi ha diverses activitats simultànies, distribuïdes per l’espai:
Un grup d’unes 5 persones estan treballant en la construcció d’un forn de pa, amb fang. Un
d’ells, el Renan és el que té experiència en la construcció d’aquest tipus de forns. A Bolívia
utilitzaven aquest mètode per construir forns domèstics i professionals i ara ho està aplicant
amb les condicions de l’hort, per fer un forn comunitari que s’estrenarà el dia del tercer
aniversari de l’hort,a finals de mes. Amb ell hi ha un parell de persones que estan
documentant el procés, gravant i fent fotografies. Unes altres tres persones treballen en el
forn, avui ja pràcticament acabat. Només li falta la xemeneia, que es reciclarà del carrer.

Imatge 1. Forn de pa, encara per estrenar. Font: Ali
Un altre grup de 4 persones estan treballant en la construcció del magatzem i la cuina. Dos, al
costat de la figuera, estan fent la coberta pel magatzem. Una d’elles és la Maria, professora
d’arquitectura de la universitat i directora al grup StAP BCN. Amb aquest projecte han vingut a
l’hort un grup de 12 estudiants de Texas a col∙laborar en el disseny i construcció de diverses
infraestructures que l’hort necessitava.
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Imatge 2. Treballant en el terra de la futura barra. Font: Ali.
Per últim, hi ha parelles que fan feina en els cultius de l’hort; treuen les herbes molestes,
lliguen les tomaqueres, etc. Mentre feinegen xerren dels projectes i activitats de l’hort, o de
les seves coses. La majoria de persones que fan aquesta tasca són dones.
No totes les persones estan fixes en una mateixa tasca, hi ha algunes que van variant. Totes de
tant en tant fan descansos, i donen una volta pels espais de construcció o paren a xerrar amb
algú que se’ls creua.
Entren dues persones noves a l’hort, un nen encuriosit que passava per davant i que ja
coneixia l’espai, i un noi que sembla que coneix a algú del grup del forn i es posa a treballar
amb ells.
Quan cau la tarda, hi ha persones que van marxant. Al final es queda un grup d’unes deu
persones, que acaben de recollir les eines i materials,es reparteixen la poca collita i tanquen
l’hort. D’aquestes cinc marxen a fer una cervesa, quedant amb unes altres dues a un concert
que fan a prop.
En cap moment es troba tot el grup per parlar d’algunes coses, però si que entre parada i
parada es debaten alguns temes referents a l’hort:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Propera assemblea i assistència
Visita a una nena que es va caure i es va fer mal amb una bicicleta de l’hort
Proposta d’activitats per les festes alternatives del Raval
Projecte europeu d’intercanvi de bones pràctiques
Finalització del forn
Compra d’eines per la bioconstrucció
Criteris per treure males herbes.
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ANNEX XI. Observació participant. Hort del Xino. 10 de juny de 2012
Diumenge de treball col∙lectiu a l’hort del Xino.
Horari d’observació: De 17.30 a 21.00 h
Núm. de participants: aproximadament 20, 8 dones i 7 homes, 4 nenes, 3 nens, proporció
similar entre joves i adults. 1 jubilat.
Ús de l’espai: Hi ha diverses activitats simultànies, distribuïdes per l’espai:
Un grup d’unes 5 persones estan treballant en la construcció d’un forn de pa, amb fang. La
majoria són homes i hi ha un parell de nenes acompanyades de tres joves, un noi i dues noies.
La tasca d’avui és revestir amb fang el forn i deixar‐lo arrodonit. El Renan no havia construït
abans un forn, però havia vist com el feien i és el que domina més la tècnica. Mentre treballen,
beuen una beguda que ha portat el Renan, feta amb canyella, panís, coco i alcohol.
Un altre grup de 4 persones estan treballant en la construcció de la barra. Es centren en la
construcció del terra, mitjançant palets amb pedra i runa. A mesura que avança la feina van
realitzant canvis de la planificació inicial: allarguen la barra i dissenyen la coberta. És el grup
que acaba més tard de treballar, fins que es fa de nit.
Hi ha un grup de gent, la majoria noies joves, que fan feina en els cultius de l’hort; treuen les
herbes molestes, lliguen les tomaqueres, reguen, etc. En un moment s’atura la feina per
decidir què es fa amb el cultiu de l’hort d’hivern. Unes cols que fa temps que estan plantades i
que no han acabat de sortir, i les herbes molestes que han anat creixent. Es decideix que es
treu tot i que per no deixar‐ho sense res, es sembrarà adob verd, que protegirà la terra, crearà
estructura al sòl i aportarà nutrients. Es pregunta a la resta de grups que estan feinejant i a
tothom li sembla bé. Les cols que treuen les posen al carrer amb un cartell que diu “coged si os
gustan”. Alguns veïns s’ho miren, al cap d’una estona algunes cols ja han desaparegut.

Imatge 1. “Coged si os gustan”. Compartint la collita de cols, fora de l’hort. Font: elaboració
pròpia
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Durant gairebé tota la tarda, sempre hi ha un parell o tres persones que van a buscar aigua.
L’operació varia de tècnica; un carro de la compra amb ampolles de cinc litres buides. Després
d’un parell de viatges, s’omple amb un altre carro un bidó blau amb més capacitat. Sembla que
hi ha una relació d’amor‐odi amb l’aigua, malgrat que sigui necessari la seva obtenció és molt
costosa. Fa cosa d’un any hi havia una boca d’aigua davant de l’hort, però es va trencar i van
tallar l’aigua. Una de les persones que fa poc que ha arribat es queixa del sistema de recollida,
el troba francament complicat.

Imatge 2. El procés d’anar a buscar aigua. Font: elaboració pròpia
Quan arriben uns germans, un nen i una nena, tres joves s’apropen. La Hadju fa vora d’un mes
es va trencar l’omòplat anant amb bicicleta d’una de les noies que participa al taller de nens i
nenes. Fa una setmana que esperen trobar‐la, havien anat a casa seva i parlat amb la seva
germana per saber com es recuperava. Tenien un regal per ella; un conjunt de fotografies de
les activitats a l’hort amb ells. La Hadju, avergonyida dóna les gràcies. La Isa li diu que està
molt contenta de veure‐la, estava molt preocupada per ella.

Imatge 3. La Isa i la Hadju, després de rebre el regal dels joves del taller; muntatge fotogràfic
d’ella, amb els seus germans a l’hort. Font: elaboració pròpia.
Malgrat que hi ha gent que està fixe en un mateix espai, la majoria van rotant de tasques. Els
nens són els que més es mouen.
Hi ha una parella de nens d’uns set o vuit anys que estan més vigilats, en algunes ocasions hi
ha hagut conflictes. Quan arriben es posen a jugar a un racó a una consola. Mentre una adulta
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va a buscar aigua li diu a una de les noies del taller que els vigili. Ella s’apropa i els convida a
veure el que hi ha plantat. Van a veure el forn, i la construcció de la barra. Després van al racó
de les maduixes i la noia els perd de vista, distreta amb una conversa. Al cap d’una estona és
una altra noia de l’hort que els fa fora de l’hort i perquè reflexionin què ha passat. Estaven
menjant‐se totes les maduixes, i no és el primer cop que ho fan ni que se’ls ha fet fora per
aquest motiu. Es queden una estona per davant de l’hort, però ja no entren.
Quan la gent se’n va, gairebé ningú agafa la collita que hi ha damunt la taula; enciams una
mica espigats i cols. De nou, no es troba tot el grup per parlar al finalitzar les tasques, malgrat
sigui un aspecte que s’hagi acordat en assemblea. Com que les tasques es van acabant de
forma esglaonada, fa més difícil que es pugui trobar tot el col∙lectiu, respectant els ritmes dels
grups de treball.
Tot i així, mentre es realitzen les tasques es debaten diversos temes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mètode de rec.
Organització del cultiu de l’hort.
Aniversari de l’hort; cartell, menjar
Berenar hortera a les festes populars del barri; taula rodona amb les cooperatives de
consum i jocs infantils.
Compra d’eines
Relació amb els nens i nenes de l’hort.
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ANNEX X. Observació participant. Hort de Can Masdeu. Dijous 21 de
juny de 2012
Horari d’observació: De 16:00 a 17.30 h
Núm. de participants: aproximadament 19 persones, 10 noies i 5 nois joves que estan fent
feina a l’hort de la casa de Can Masdeu. Als horts comunitaris hi ha unes 4 persones ,3 homes i
1 dona que fan feina a les seves parcel∙les.
Ús de l’espai:
Les persones que tenen una parcel∙la estan realitzant tasques de manteniment de l’hort. Avui
és el dia de reg d’algunes parcel∙les, després de que a l’assemblea anterior s’acordés que
s’havien de posar restriccions al reg. S’han dividit les parcel∙les segons els dos dies de reg de la
setmana.
Una d’aquestes persones, que és jubilada, arriba per regar i troba una de les claus de pas
oberta. Renega, que molt sovint hi ha deixadesa amb l’aigua, i que hi ha gent que rega però
que ho fa el dia que no li toca. El conflicte de l’aigua, sobretot en els mesos d’estiu, fa que hi
hagi discussions entre els participants de l’hort. Aquest any hi ha molta sequera, les basses
estan buides i encara és a principis d’estiu. Pot ser que aquest any encara s’hagin de fer més
restriccions, no només de dies de reg, sinó també de quantitat d’aigua, que es pot mesurar
amb bidons o amb temps de reg.
També fa al∙lusió a la dinàmica de la gent que viu a la casa, on moltes persones que estaven al
principi van marxar i ja no hi ha el mateix sentiment de comunitat i de responsabilitat envers
als horts que abans. Creu que aquesta poca cohesió pot fer que fàcilment els facin fora si hi ha
un desallotjament, repeteix que això no funciona.
Un altre hortolà està fent feina al seu hort, que es troba en un espai de pas. Ell comparteix
parcel∙la amb una altra persona, també jubilada, que ja no pot pujar tan sovint per problemes
d’edat. Va ser una de les últimes persones que va entrar a l’hort abans no es tanqués la llista
d’espera, i va estar un temps implicat en l’assemblea i en els treballs comunitaris sense tenir
parcel∙la. Després de compartir terreny amb diverses persones, finalment s’ha quedat en
aquest espai. Diu que està molt a la vista, a un lloc de pas, per això sovint quan ell està
feinejant a l’hort, potser hi ha gent que pensa que rega, però no ho fa mai els dies que no li
toca.
Sembla que els dies de reg estan mal repartits i quan es va decidir a l’assemblea no es va tenir
en compte que els de l’hort de la casa necessiten regar el dijous, que és el seu dia de feina. Els
coordinadors de l’hort no participen de les dinàmiques ni de les assemblees dels horts
comunitaris, perquè tindrien massa feina, però es senten igualment que formen part del
col∙lectiu dels horts comunitaris.
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L’hort de la casa s’activa una mica més tard, quan el sol ha baixa una mica. Un grup d’unes deu
persones feinegen mentre les persones coordinadores de la casa, donen instruccions. Després
de fer aquestes tasques, es trobaran per fer un bany a la bassa i la casa els convidarà a sopar.
Les persones que participen els dijous a l’hort de la casa, varien cada setmana, malgrat hi ha
algunes que repeteixen.
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ANNEX XI. GUIÓ TALLER ELS HORTS URBANS COM A EINA DE
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Diumenge 5 de febrer de 2012
De 16:30 a 19:00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Quina relació tenim amb el nostre barri? Fem suficient acció política per transformar? Després
de veure un parell de curts de diferents experiències d'horts urbans, iniciarem un debat partint
de les nostres vivències en entorns de lluita quotidiana com són els horts urbans.
El taller està emmarcat en la participació de l’hort del Xino al centre social de Can Masdeu, en
el conjunt de les activitats de la jornada.
L’objectiu del taller és generar un espai de debat i d’autocrítica entre hortolans i hortolanes
d’horts comunitaris i cercar i compartir estratègies per a fer acció política des dels horts urbans
en els nostres barris.
Les preguntes que ens fem, són preguntes que sovint han aparegut en assemblees o en
sembrades, i que molt sovint no tenim temps per dedicar a pensar‐hi. Les passarem abans a
diferents horts comunitaris perquè puguin debatre‐ho o pensar‐hi abans del taller. Són
preguntes que ens hem fet el col∙lectiu de l’Hort del Xino i que tenim ganes de compartir amb
vosaltres.
El debat estarà dinamitzat, passarem uns vídeos que suscitin el debat i que mostren la qüestió
que volem tractar, per després reflexionar‐hi juntes.
Durant el dinar i en els espais del pic hi haurà unes urnes amb les preguntes que ens anirem
fent al llarg del taller, perquè la gent hi vagi reflexionant i puguin fer aportacions.
Recollirem els mails de la gent i els hi farem la devolució del taller i de les aportacions que hem
recollit a la urna!
Estructura del taller:
16:30 – 19:00
10’ Reflexió crítica sobre el model actual de ciutat i l’especulació urbanística. Oportunitats des
dels marges.(Andoni Egia)
10’: Presentació inicial: què és l’hort del xino, com ens organitzem i què hi fem. (Clara, Iris,
Jon, Yolanda, Imma...)
20 ‘Els inicis...
Vídeo de la obertura de l’hort:
Quins són els orígens de l’hort del xino i com es planteja (Marta, Volker)
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45’ La relació amb el barri
Vídeo del taller de nens i nenes al xino (14 min)
Presentació del que fem al taller de nens i en altres tallers: (10 min) (Carla, Sara, Leti, Cyril, Isa,
niñas Swat i Saliha...)
DEBAT
20’ Respondrem a les preguntes amb una dinàmica. Situarem un eix on un extrem serà el si i
l’altre el no. A cada pregunta, la gent s’haurà de situar damunt de l’eix, segons la seva
resposta. Es preguntaran els arguments dels que estan al si, al no i al mig. Les preguntes són:

‐
‐
‐
‐

Un hort comunitari és una alternativa al sistema agroindustrial?
Un hort comunitari okupat ha de tenir alguna relació amb l’Ajuntament?
És necessari obrir més horts comunitaris?
L’hort és un espai de trobada i de convivència del barri? (dit d’una altra
manera, l’hort és més que un hort?)

(1 h)Hort i acció política
Vídeo de l’hort del 15M (10 min)
Presentació de l’hort de plaça Catalunya (10min) (Llum, Marta, Sergi)
DEBAT
En grups de 5‐6 persones debatrem les següents preguntes, durant x minuts. Hi haurà una
persona en cada grup que després ho explicar a la resta, quan ens juntem tots els grups. 10
minuts per cada pregunta ( o 30 minuts per debatre en petit grup)

1- L’hort és Acció Política?
2- Fem suficient Acció Política des dels Horts?
3- Quin tipus d’Acció Política fem i quina podríem fer des dels horts?
Posem en comú; (10 min)
Debat obert : 20 minuts
Tancament:
Una frase/paraula sobre el que us emporteu després de compartir (5 min)
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ANNEX XII. DEVOLUCIÓ TALLER “ELS HORTS URBANS COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL”
Can Masdeu, 5 de febrer de 2012.
Quina relació tenim amb el nostre barri? Fem suficient acció política per transformar? Després de veure alguns curts i escoltar diferents experiències al
voltant de l’Hort del Xino, iniciarem un debat partint de les nostres vivències en entorns de lluita quotidiana com són els horts urbans.
L’objectiu del taller que vam fer el 5 de febrer a Can Masdeu era generar un espai de debat i
d’autocrítica entre hortelans i hortelanes de diferents horts comunitaris i compartir reflexions,
dubtes i estratègies per a fer acció política des dels horts urbans en els nostres barris.
Les preguntes que ens fem són preguntes que sovint han aparegut en assemblees o en sembrades, i
que molt sovint no tenim temps per dedicar a pensar‐hi. Són preguntes que ens hem fet el col∙lectiu
de l’Hort del Xino i que teníem ganes de compartir amb vosaltres.
Aquesta és doncs la devolució a la que ens vam comprometre fer‐vos arribar.
Reflexió crítica sobre el model actual de ciutat. Oportunitats des dels marges.

Ens expliquen el funcionament de la dinàmica de producció urbana en els mateixos termes que la producció agrària, ja que estem a Can Masdeu fem una
explicació rurbana:
Els solars buits són les terres de guaret de l’espai urbà. Són territoris que en termes capitalistes no ofereixen possibilitats de rendibilització i es deixen,
s’abandonen per quan les condicions permetin invertir rendiblement en aquests espais. Els espais de guaret són intrínsecament necessaris pel funcionament
del sistema capitalista, ja que són la forma o els espais que permeten superar les contradiccions estructurals del capitalisme. És per això que aquesta lluita
transcendeix la lluita ecològica, és una lluita política que per una banda s’enfronta al funcionament estructural del capitalisme i per l’altra, amb les
pràctiques que realitza, dibuixa mapes que ensenyen el camí de la realització del dret a la ciutat, que no és més que el dret a canviat la ciutat, mentre
transformem la societat.
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Què és l’Hort del Xino?

L’Hort del Xino, al barri del Raval de Barcelona, és un hort okupat autogestionat que pretén crear un
espai de trobada al barri i de pràctica i lluita agroecològica. Un cop al mes fem una assemblea per
posar en comú el que ha anat avançat cada “comando” (comissions o grups de treball) i prendre
decisions conjuntament. Si voleu conèixer realment l’hort passeu‐vos: està obert tots els diumenges, a
partir de les 15 a l’hort (Reina Amàlia, 11b)! http://hortdelxino.wordpress.com/

Els inicis de l’Hort del Xino...

Vídeo de la inauguració de l’Hort del Xino
Ens expliquen perquè aquell grupet de gent del barri es van animar a recuperar el solar on ara hi ha l’hort.
Abans, a l’espai on ara hi ha l’hort hi havia Ruina Amàlia, un centre social okupat molt actiu al barri. Just
aquell any, hi va haver una època de molts desallotjaments i el centre de Barcelona es va quedar gairebé
sense centres socials. L’ocupació del solar del carrer Reina Amàlia va ser una forma de reivindicar nous espais
d’autogestió al barri... i aquí estem!
La inauguració, com es veu en el vídeo, va ser tot un èxit. El dia 27 de juny de 2009 es va fer un cercavila
festiu amb la participació de moltíssima gent del barri (batucada i tot!). Es va aprofitar el dia per fer una
primera jornada de curro, però després de l’estiu, quan es va tornar a reactivar, van haver de dedicar molts
esforços a la recuperació de la terra.

Clica a la imatge per veure els vídeos!
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La relació amb el barri

Vídeo del taller de nens i nenes al xino:
El taller dels nens i nenes es planteja des de la demanda dels nens i nenes que estan a l’hort per fer
algunes activitats dirigides. Som un grup de joves que acompanyem i compartim amb els xavals els
dissabtes al matí per fer activitats relacionades amb l’agroecologia o d’altres coses que ens vingui de gust.
Tenen un espai propi per a experimentar i plantar, però realment s’han apropiat de tot l’hort.
Hem realitzat diferents tallers; una espantaocells, el “cuenta‐huertos”, una gincama hortera pel barri,
sembra i recuperació de terres, treballs varis a l’hort i visites a d’altres horts (el de la plaça Catalunya i els
nostres veïns del Forat,...) També hem contactat amb d’altres grups del barri que porten a nens i nenes, i
hem realitzat algunes activitats conjuntes.

Hort i acció política

Vídeo de l’hort del 15M:
Els horteres de la Plaça Catalunya expliquen la seva experiència a la plaça: la il∙lusió de fer un hort al
mig d’aquella efervescència col∙lectiva i les sinèrgies que es van crear. Abans però van haver de
justificar molt bé davant de l’assemblea els motius de perquè fer un hort, ja que era un tema que no
tothom veia clar. Quan es va decidir tornar als barris, moltes assemblees de barri es van plantejar fer
un hort; Sant Andreu, Poblenou i ara encara en broten de nous, com a Sant Cugat i a Esplugues.
http://hortdignebcn.wordpress.com/
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DEBAT: la relació amb el barri i acció política dels horts comunitaris.

Responem a les preguntes que es plantegen amb una dinàmica:
dibuixem imaginàriament un eix on un extrem era el si i l’altre el no. A
cada pregunta, la gent es situa damunt de l’eix, segons la seva resposta
i exposa els arguments del si, el no i els que es situen al mig.

Aquestes són les preguntes i les diferents veus que s’han sentit
en el debat. Les hem recollit, no les hem analitzat ni agrupat, ni
ampliat. Després del PIC de Can Masdeu del 18 de març amb els
horts comunitaris de la Vall de Can Masdeu, proposem analitzar
més a fons els que hem aportat entre totes. Moltes gràcies!!!

1. Un hort comunitari okupat ha de tenir alguna relació
amb l’Ajuntament?
2. És necessari obrir més horts comunitaris?
3. L’hort és un espai de trobada i de convivència del
barri? (dit d’una altra manera, l’hort és més que un
hort?)
4. Hort parcel·lat o hort comunitari?
5. Acció Política ( teníem tres preguntes separades i una
altra dinàmica, però per manca de temps aquesta la
fem en debat obert:
o L’hort és Acció Política?
o Fem suficient Acció Política des dels Horts?
o Quin tipus d’Acció Política fem i quina
podríem fer des dels horts?

D’ON SOM????

Al debat, hi havia gent de Barcelona (Horta, el Xino, Sant
Andreu, Can Masdeu, la Clota, plaça Catalunya) de Salt, De
Fornells de la Selva, de Girona, del Monsteny i de Helsinki!

Clica a la imatge per veure les fotografies del PIC!
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1. Un hort comunitari okupat ha de tenir alguna relació amb
l’Ajuntament?
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Se’n poden obtenir beneficis de la relació.
Si és un espai gran i amb molta productivitat sí però si
és petit millor mantenir-se al marge.
No, perquè el sistema t’absorbeix i no volem un tipus
d’ecologia “Veritas”.
No fa falta perquè és una iniciativa popular. “Si tienes
agua, tierra i sol, tienes un huerto.”
Si es tracta d’una acció política no té sentit la relació,
en canvi si és un espai de reconstrucció social pot ser
útil el intercanvi.
Tot depèn del projecte en qüestió.
Potser en un principi la idea és no tenir relació però
després les coses canvien i una conversació no té
perquè ser una absorció.

2. És necessari obrir més horts comunitaris?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

És necessari reforçar els horts que ja existeixen per fer‐los
més grans abans que obrir‐ne de nous.
És interessant saber quanta gent vol fer‐se responsable de
l’espai abans de crear un nou hort.
Realment, és un moviment que té molta gent?
Un hort necessita constància i permanència física.
En el cas d’obrir nous espais és interessant buscar espais
concrets, amb circumstàncies especials.
Quants més espais verds, millor viurem.
La comunitat ho som tots, cal incorporar la gent del barri.
Primer tirar endavant, segon reforçar el que existeix.
Quants més horts, més difusió.
El principal problema que ens trobem és: com fer que la
gent nova sigui participant?
Tot sóc cadenes de reacció.
Vivim en una cultura poc agrícola i poc participativa.
Hem de viure lo local.
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3. L’hort és un espai de trobada i de convivència del barri?
(dit d’una altra manera, l’hort és més que un hort?)
‐

‐
‐
‐
‐
‐

El més important d’un hort és l’equip de l’hort però és
difícil la integració, hauria de ser un espai més inclusiu ja
que només s’arriba a un cert tipus de població.
Falta eficàcia i productivitat entre les trobades de barri i
horts.
Mai existirà un espai de TOT el barri, per tant, s’han de
focalitzar els espais amb la seva pròpia filosofia.
El fet de ser un hort urbà comunitari implica està dintre
del barri.
La cooperació amb el barri sempre hi és.
Estem en horts per aprendre i l’aprenentatge és de
molts camps.

5. Hort i acció política: L’hort és Acció Política? Fem suficient
Acció Política des dels Horts? Quin tipus d’Acció Política fem i
quina podríem fer des dels horts?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

4. Hort parcel∙lat o hort comunitari?
‐
‐
‐

Parcel∙lar no vol dir apropiar‐se de l’espai?
Hi ha l’opció de parcel∙lar per grups i no a individus sols.
És un lloc d’intercanvi de pensament i ideologies.

‐
‐

El fet de voler orientar una d’aquestes iniciatives genera
col∙lectivisme i consciència política.
Una visió crítica sobre el que succeeix a fora genera
organització en front al malestar de la societat.
Fer un hort és per si sol acció política.
L’hort, la seva situació i entorn, al apropar‐se a la persona
genera preguntes, és una eina per poder accedir a la gent.
És acció política en quant a la producció de la vida.
Pots arribar a la creació del teu propi menjar.
L’acció està en intentar ser cada cop més lliures.
Una acció política des dels horts és l’apropiació dels espais
públics. Un hort és un espai social obert on trobem la
integració de diferents cultures, és un punt de trobada.
Un hort dóna identitat al territori.
Un hort també és una acció de transformació personal, on
podem canviar la relació amb la terra.
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ANNEX XIII. TAULA DE RESULTATS
Dimensions

Visualització
del conflicte

Categories
Urbans

Rurals

Autogestió

Espai de trobada
Proposta
d'alternatives

Resultats
Predominança dels problemes urbans.
Ritme frenètic i individualista
Normativització de la quotidianitat
Agressivitat de les polítiques urbanístiques
Poc pes de les problemàtiques rurals.
Desruralització, transgènics, ..
Empoderament
Okupació com a mitjà
Presa de decisions horitzontal vs Ajuntament
Organització orgànica
Abastiment alimentari diferenciat
Intercanvi cultural
Intercanvi intergeneracional
Obertura a la creativitat social

Manifestat en la forma d’organitzar‐se, de cultivar.
Descoberta personal
Llibertat
Col∙lectivitat
Solidaritat
(Nous) valors
Consum conscient
Consciència de gènere
Inquietuds similars
Identitats comunes Quotidianitat
i apropiació de
Identificació amb el barri
l’espai
Relació amb la naturalesa
Responsabilitat envers l’espai
Espai d’expressió

Comunitat

Processos
d’aprenentatge de
Diversitat de recorreguts polítics
participació
política
Consciència
política
Relació amb
l’exterior

Transformació
social

No espais de reflexió
Consciència okupació
Relació amb teixit associatiu del barri
Vincle amb el veïnat
Horts comunitaris i moviments socials
Espai relacional
Espai quotidià
Valors alternatius als hegemònics
Producció d’aliments
Altres maneres de viure la ciutat
Qualitat de vida
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