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INTRODUCCIÓ

L'equip  de  L'Ortiga  desenvolupa  la  present  memòria  sobre  el  projecte  de
gestió dels Horts Municipals de Cova Solera situats a Rubí amb l'objectiu de
reflexionar sobre les actuacions realitzades i apuntar propostes de millora per
a futures accions del projecte. 

Per  tal  de  fer  més  entenedora  la  memòria,  es  decideix  fer  dos  tipus  de
valoracions:  la  qualitativa  i  la  quantitativa.  D’aquesta  manera  es  poden
abordar des de diferents punts de vista tots objectius del projecte de gestió
dels Horts de Cova Solera.  

1- AVALUACIÓ QUALITATIVA

Objectius del projecte

General (Creació del projecte d’horts municipals d’agricultura 
ecològica i el foment de la inclusió social als Horts de Cova Solera)

Desenvolupar  un  projecte  d’horts  municipals  d’agricultura  ecològica  i
fomentar la inclusió social als Horts de Cova Solera de Rubí amb l’objectiu de
donar  un  servei  a  la  ciutadania  que  promogui  l’agricultura  ecològica
fomentant  la  inclusió  social,  les  relacions  entre  persones  diferents  i  les
dinàmiques col·laboratives dins del grup de persones usuàries del horts. La
promoció de l’agricultura ecològica porta implícita d’altres objectius com son
el consum responsable i la pràctica d’hàbits saludables. 

Grau d'assoliment: MOLT ALT. Considerem l'objectiu assolit de forma molt
satisfactòria.  Els  usuaris  han  creat  des  de  cero  el  seu  hort  ecològic  de
manera respectuosa amb l’entorn. La cohesió entre els diferents usuaris i les
relacions creades també es valoren molt positivament així com alguns canvis
d'hàbits alimentari i la motivació amb les tasques realitzades als horts. 

Específics  

1.  Oferir  una  cobertura  de  presència  a  l'espai  dels  horts  per  tal
d'atendre a possibles incidències, dinamitzar el grup d'usuaris/es i
realitzar un assessorament obert in-situ,  oferint  les eines necessàries
per  a  que  puguin  desenvolupar  una  agricultura  ecològica  d’autoconsum i



resoldre els dubtes generats durant la pròpia experiència a l’hort i facilitar els
conflictes que puguin sorgir de la relació entre persones usuàries. 

Grau d'assoliment: MOLT ALT. Durant tot l’any la presència de la cap de
planta amb la funció dinamitzadora dels horts ha estat de 2 matins i 1 tarda.
Amb aquest horari presencial s’ha pogut atendre a les possibles incidències i
els dubtes que els usuaris han pogut tenir en cada moment, així com a donar
el servei de préstec/sessió de la maquinària i les eines comunitàries. En les
diverses reunions de valoració realitzades durant el 2019, alguns usuaris han
demanat més intervenció presencial per part de la cap de planta.

2.  Implementar  canals  de  comunicació  del  grup  d’usuaris,  amb
l’administració i la cap de planta per tal de garantir el bon funcionament
del projecte.

Grau d'assoliment: MOLT ALT. La comunicació entre la cap de planta i els
usuaris es realitza a través del correu electrònic dels horts de Cova Solera
(hortscovasolera@gmail.com).  Aquesta  comunicació  és  una  peça  clau  per
poder informar setmanalment als usuaris de les novetats, així com gestionar
les possibles incidències. Per als usuaris que no tenen correu electrònic, la
comunicació es realitza a partir de la pissarra i el suro col·locats al passadís
del magatzem. En casos excepcionals, s’ha procedit a trucar personalment
als usuaris. 

Entre  els  usuaris  es  creen  grups  de  whatsapp  per  poder  gestionar  els
diferents horts comunitaris adequadament. 

La comunicació entre la cap de planta i l’Ajuntament és també una part molt
important per poder coordinar el projecte. Aquesta comunicació es realitza
via telefònica, correus electrònics i reunions. 

La difusió del projecte dels Horts de Cova Solera es realitza via Facebook, on
la cap de planta penja les fotos de les activitats, jornades o formacions que es
van  fent.  L’Ajuntament  de  Rubí  també  fa  difusió  del  projecte  via  web  i
Facebook. 

Una part important d'aquesta comunicació son les reunions bianuals que es
realitzen  als  horts  on  els  usuaris  poden  opinar,  avaluar  i  fer  crítica
constructiva respecte les diferents àrees de funcionament del horts.

mailto:hortscovasolera@gmail.com


3.  Desenvolupar  activitats formatives obertes a la participació per part
dels usuaris dels Horts de Cova Solera i de tota la població de Rubí,  a partir
de tallers formatius i tallers per a tots els públics.

Grau d'assoliment:  ALT. La majoria de les formacions que s’han realitzat
han  estat  destinades  als  usuaris  dels  Horts  de  Cova  Solera,  en  total  12
sessions  de  2-3hores  cadascuna,  sobre  temàtiques  específiques  d’horta
ecològica.  La  participació  ha  estat  un  èxit  i  les  valoracions  per  part  dels
participants s’inclouran en l’avaluació quantitativa d’aquesta memòria. 

Les formacions destinades a tota la població han estat d’un totals de 4, de 3
hores cadascuna. La participació ha estat un èxit. 

4. Oferir una dinamització integradora amb activitats col·laboratives i
recreatives  o  d’oci  que  puguin  enriquir  i/o  enfortir  les  relacions  entre
persones diferents dins del grup d'usuaris/es. 

Grau d'assoliment: MOLT ALT. Les activitats d’oci com la calçotada son un
dels actes on els usuaris poden venir amb els seus familiars i/o amics i es
crea un grup més gran. S’estableixen relacions noves i s’enforteixen unions
entre els usuaris dels horts. El total de participants en les calçotades dels
Horts  de Cova Solera  son de més de 100 persones aproximadament,  i  es
consideren un èxit de participació. 

5. Oferir una atenció especial als col·lectius amb risc d'exclusió social
i/o  amb  escassos  recursos  econòmics dins  de  les  possibilitats  del
projecte. 

Grau  d'assoliment:  ALT.  Dins  dels  Horts  de  Cova  Solera  hi  ha  dues
branques d'usuaris amb necessitats especials, per una banda hi ha 16 places
dirigides a persones derivades de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Rubí. Per l'altra banda, hi ha 20 persones usuàries de l'entitat de Les
Torres, majoritàriament persones nouvingudes amb risc d'exclusió social.

Les  persones  derivades  de  L'Àrea  de  Serveis  Socials  poden  provenir  dels
següents centres o entitats socials: 

 Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA) 

 Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

 Centre d'Assistència i Seguiment de drogodependències (CAS) 



 Serveis Socials de Rubí (SS)  

Els usuaris derivats d'aquests centres o entitats socials tenen un educador o
persona  de  referència.  Creiem  que  la  comunicació  entre  aquestes
persones referents i la cap de planta és, en alguns casos, insuficient.

La comunicació entre la cap de planta i els usuaris derivats de serveis socials
és  via  telefònica,  ja  que  molts  d’ells  no  utilitzen  el  correu  electrònic.  Es
realitza un acompanyament individualitzat, sempre i quan els usuaris vinguin
a l’hort en el mateix horari que el de la cap de planta. De totes maneres, hi
ha  usuaris  que  no  acudeixen  a  l’hort  i  per  tant  no  se’ls  hi  pot  fer  un
seguiment ni un acompanyament individualitzat. Aquest és realment un punt
feble a treballar. 

D’aquestes 16 places de Serveis Socials, n’hi ha 12 d’ocupades, les altres 4
resten  lliures.  Considerem  que  fa  falta  treballar  més  a  fons  per  poder
triangular  més  i  millor  la  comunicació  entre  Serveis  Socials-Ajuntament-
L’Ortiga i així poder oferir una atenció especialitzada a aquests usuaris amb
risc d’exclusió social. Creiem en la possibilitat d'arribar més lluny i millor en
l'aproximació de l'hort a persones amb risc d'atenció social que ho necessitin.
Hem pogut veure durant aquest últim any alguns resultats molt positius amb
alguns usuaris de serveis socials com a conseqüència de treballar i involucrar-
se  en els  Horts  de  Cova Solera.  L'empoderament,  la  motivació  personal  i
l'autosuficiència son algunes les les aptituds positives que s'han generat arrel
del  projecte  amb  aquests  usuaris  i  animem  a  totes  les  entitats
responsables a seguir endavant amb aquest projecte. 

Com  s'ha  esmentat  anteriorment,  per  l'altra  banda,  hi  ha  20  persones
usuàries de l'entitat de Les Torres majoritàriament persones nouvingudes a
Rubí amb risc d'exclusió social. Aquestes persones formen part d'un grup que
gestiona  una  de  les  parcel·les  d'entitats  dels  Horts  de  Cova  Solera.  La
persona que coordina el grup és la Montse Serra. La cap de planta i la Montse
Serra es comuniquen via correu electrònic i la gestió del grup a l'hort es duu a
terme de manera adequada. A banda, es realitzen reunions bimensuals entre
la  Montse  i  la  cap  de  planta.  Paral·lelament,  es  produeixen  reunions  en
moments clau entre l'Ajuntament, l'entitat i la Cap de plana per tal de millorar
les situacions dels usuaris a l'hort. 



6. Promoure l'agricultura ecològica,  el consum responsable i  la
pràctica d'hàbits saludable en els Horts municipals de Cova Solera. 

Grau d'assoliment: MOLT ALT. A partir de les formacions en compostatge i
en agricultura ecològica realitzades amb els usuaris dels horts, s'han pogut
transmetre les bases per dur a terme una agricultura més sostenible, amb
menys residus i més saludable. 

Gràcies a la presència de la cap de planta als horts municipals, es pot incidir
en  el  coneixement  i  la  correcta  aplicació  de  fitosanitaris  permesos  en
l'agricultura  ecològica,  així  com  l'ampliació  del  coneixement  cultius
desconeguts per part dels usuaris, sobre mètodes de cultiu i formes de cuinar
i conservar els productes de l'hort. 

També cal remarcar que les instal·lacions dels horts de Cova Solera tenen
integrada la separació de residus amb un servei de recollida setmanal per
part del servei de l'Ajuntament de Rubí. 

Descripció de l’espai dels horts

En aquest apartat es pretén descriure l’espai dels horts i els abundants canvis
d’estructura i  d’organització que s’han hagut de reconfigurar durant tot el
procés del projecte. 

En un primer moment, segons el projecte inicial, els horts s'organitzaven de
la següent manera: 

 9 parcel·les de 270 m2 per a grups de 7 persones cada parcel·la.

 2 parcel·les de 330m2 per a dues entitats socials. 

 1 parcel·la reservada a formacions específiques. 

Finalment, a causa del nou replantejament del projecte i les necessitats que
han anat sorgint, els horts no s’organitzen per grups. Per tant, la majoria de
les parcel·les passen a ser de caire individual.  Es plantegen de la següent
manera: 

 47  parcel·les  individuals  (de  40m2)  per  a  usuaris  provinents  de  la
ciutadania en general.

 16 parcel·les individuals (de 40m2) per a usuaris derivats de Serveis
Socials.

 2 parcel·les de 330m2 per a dues entitats socials de Rubí. 



 Zona de 600m2 com a espai d’horts comunitaris. 

A continuació mostrem de manera gràfica el grau d’ocupació de les parcel·les
per  part  dels  usuaris  derivats  de  Serveis  socials  al  llarg  del  temps.  Cal
entendre que els usuaris derivats de Serveis Socials porten més temps en els
Horts de Cova Solera. 

Les  parcel·les  individuals  per  a  la  resta  de  ciutadania  tampoc  estan
plenament ocupades, tal i com es mostra en el següent gràfic: 
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La zona d’horts  comunitaris  es va conformant durant el  temps i  finalment
està  regulada per  un protocol  on s’explica  tot  el  funcionament  d’aquesta.
Aquest  protocol  ajuda a entendre les  condicions  i  la  regulació  de la  zona
comunitària per a que els usuaris sàpiguen com funciona. 

El  canvi  general  d’organització  i  distribució  de  parcel·les  té  com  a
conseqüència una reestructuració de l’espai per tal de poder garantir el bon
funcionament  dels  horts.  Cal  doncs  reparcel·lar  les  parcel·les  individuals,
deixant  un  passadís  mínim entre  parcel·la  marcat  amb unes  estaques  de
fusta.

El sistema de reg també es modifica, cal doncs, que cada usuari tingui una
clau de pas per obrir el seu reg per goteig. De totes maneres, el reg estarà
regulat amb un programador que controla la quantitat d’aigua que regarà els
horts, intentant sempre fer un ús sostenible d’aquest bé escàs. El consum
màxim permès per parcel·la  és de 1m3/m2/any. En el 2019 el consum ha
estat menor del màxim permès, per tant estem dins dels valors adequats.

En un primer moment, es va decidir que la matèria orgànica generada pels
horts aniria dins d’unes compostadores individuals par tal que es pogués dur
a terme la formació del compost.  Finalment, no ha estat així.  S’ha decidit
realitzar la construcció d’una compostadora amb dos compartiments de grans
dimensions on es durà a terme el compostatge de tota la matèria orgànica de
totes les persones usuàries dels horts de Cova Solera. 

En  un  inici,  l’accés  a  les  instal·lacions  es  realitza  mitjançant  una  clau.
Després,  l'Ajuntament  decideix  que  s’instal·larà  un  sistema  d’accés  amb
targetes.

Persones destinatàries dels horts de Cova 
Solera

Inicialment, Les persones destinatàries d’aquest projectes son les següents: 

 25%  persones  derivades  de  Serveis  socials  de  l’Ajuntament  (16
autoritzacions).

 25% pensionistes (16 autoritzacions).

 25% aturats de llarga durada (1 any o més a l’atur) majors de 45 anys 
(16 autoritzacions).



 25% resta ciutadans interessats (15 autoritzacions).

 2 Entitats socials de Rubí.

El següent gràfic  mostra el grau d’ocupació de les parcel·les destinades a
entitats dels Horts de Cova Solera:

Desprès  de  fer  el  sorteig,  les  adjudicacions  de  parcel·les  individuals  son
diferents, tal i com es mostra en el següent gràfic:

SS

Pen
sio

nis
te

s

Atu
ra

ts
 lla

rg
a 

du
ra

da
 >

45

Ciut
ad

an
ia 

en
 g

en
er

al
0

5

10

15

20

25

Autoritzacions per perfils

teòrics
reals

50,00% 50,00%

Ocupació parcel·les per entitats

ocupades

buides



Fases del projecte

A  continuació  es  desenvolupa  una  valoració  general  dels  aspectes  més
destacats de cada fase:

Fase 0: Traspàs i preparació inicial amb la creació dels mitjans de
comunicació,  la  reestructuració  de  l’espai  i  la  preparació  de  les
sessions de grup amb els usuaris de Serveis Socials. 

 La  creació  dels  mitjans  de comunicació amb els  usuaris (grup  de
correu  electrònic,  grup  de  Facebook,  plafons  informatius,  bústia  de
suggeriments, grup de whatsapp) es realitza de forma adequada. Amb els
usuaris  en  general  que  no  tenen  correu  electrònic,  la  comunicació  es
realitza a partir del plafó informatiu penjat a la zona del magatzem dels
horts de Cova Solera i els usuaris reben aquesta informació de manera
correcta.  Amb els usuaris de Serveis Socials la comunicació és realitza a
partir del whatsapp o trucades telefòniques, ja que la majoria no tenen
correu electrònic. La bústia de suggeriments no és funcional, s’ha tret. 

 L’avaluació  inicial  de  l'espai,  de  les  eines  i  infraestructures
necessàries.  Adquisició  de  materials  i  preparació  d'espais  per  a  la
posada en marxa dels horts es realitza de forma adequada, a l’espai ja es
disposa  d’algunes  eines  i  materials  necessaris,  però  cal  adquirir-ne
d’altres de nous. 

 La realització d'entrevistes personals i  assignació d'usuaris per a
les parcel·les, per a fer la selecció d'usuaris i la reparcel·lació es realitza
de  manera  coordinada  amb  l’Ajuntament  de  Rubí  al  Rubí  Forma,  on
prèviament es citen a les persones amb adjudicació de parcel·la per venir
a fer una entrevista. Les dades d’aquesta entrevista donen una informació
important  per  a  poder  conèixer  els  usuaris  i  les  seves  necessitats
(experiència  en  horticultura,  preferències  horàries,  dificultats  en
l’idioma,...).  Creiem  que  son  de  gran  utilitat  la  realització  d’aquestes
entrevistes personals. 

En  les  següents  gràfiques  es  poden  observar  algunes  de  les  dades
proporcionades durant les entrevistes inicials: 



Aquestes dades aporten una informació rellevat alhora de projectar cap a la
realització de formacions noves. Gairebé la totalitat d’aquesta experiència i
formació  específica  que  mencionen  els  usuaris  és  en  agricultura
convencional,  només  dos  usuaris  mencionen  la  formació  en  agricultura
ecològica. 

 Les Sessions de grup d'usuaris de serveis socials funcionen molt bé
com a adaptació inicial a l’hort a partir d’unes sessions presencials en les
que els usuaris han de venir durant unes setmanes a l’hort i s’avaluen les
seves necessitats individualment.
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Fase 1: Fase Inicial amb l’adjudicació dels usuaris, la presentació de
l’espai i la formació inicial.

 L’adjudicació dels usuaris a les parcel·les tenint en compte si  hi  ha
dificultats físiques o si els usuaris volen estar junt en parcel·les contigües
es  realitza  de  forma  correcta.  Es  realitza  també  la  presentació  de
l’espai així  com  l’explicació  del  reglament  i  les  normes  de
convivència i les actuacions de cas d’emergència. Els usuaris acudeixen
el dia i  hora assignats a els horts  de Cova Solera i  son informats i  es
procedeix correctament a la cessió de la targeta d’accés. 

 La Formació inicial de caràcter obligatori es realitza durant diferents
dies, els usuaris poden triar entre dos matis diferents o una tarda. Durant
la sessió s’expliquen conceptes bàsics d’agricultura ecològica i sobretot es
donen  les  nocions  bàsiques  per  a  la  instal·lació  del  sistema  de  reg.
Aquesta informació queda clara pels usuaris que després instal·laran el
sistema de reg de la seva parcel·la. Hi ha un total de 2 persones que no es
presenten a la formació obligatòria. Se’ls hi explica personalment en un
altre moment. 

 L’acompanyament personalitzat a les persones usuàries derivades
de Serveis Socials s’ha pogut  realitzar  de manera intermitent.  Hi  ha
usuaris que han vingut als horts en l’horari de la Cap de planta i se’ls ha
acompanyat  amb  el  maneig  de  la  terra,  l’aplicació  de  productes
fitosanitaris, la plantació de cultius i qualsevol dubte que sorgís. En canvi
hi ha usuaris que no venen durant aquest horari i per tant no se’ls hi pot
fer el seguiment adequat. 

 La primera reunió bianual dels Horts de Cova Solera és una de les eines
d’avaluació que tenen els usuaris del Horts per poder compartir les seves
opinions, idees i queixes. En aquesta reunió els usuaris avaluen a través
d’una  dinàmica.  Els  resultats  d’aquesta  avaluació  és  poden  veure  en
següent suport gràfic. 



Tal i com s’observa en la pissarra, els usuaris marquen amb gomets els punts
de la diana. És a dir, Si estan molt d’acord amb la gestió d’algun d’aquests
temes posaran el gomet al centre de la diana. En cas contrari s’allunyaran del
centre. El resum de l’acta de l’avaluació d’aquesta reunió s’adjunta a l’annex
1 de la present memòria. 

Taula  de  les  valoracions  qualitatives  de  la  reunió  bianual  per  part  dels
usuaris:

ÀMBITS VALORACIÓ DELS USUARIS

Sistema de reg BONA

Gestió Ortiga MOLT BONA

Zona taquilles FORÇA BONA

Gestió Ajuntament BONA

Zona comunitària BAIXA

Comunicació amb usuaris MOLT BONA

Passadissos BAIXA

Parcel·les BONA



Les valoracions realitzades son força positives, amb excepció de dos àmbits: els
passadissos i la zona comunitària. Ambdós han estat font de debat en vàries
ocasions. 

Fase 2: L’hort a la primavera, formacions específiques d’horticultura
ecològica (La formació en llavors i planter ecològic i la formació en
Tractaments, plagues i malalties de l’hort). 

 Les Formacions específiques son les següents: 

1. Formació  en  introducció  de  l'agricultura  ecològica  i  planificació  de
cultius.

2. Formació en Horts al balcó.

3. Formació en extracció de llavors i planter ecològic. 

4. Formació en Tractaments fitosanitaris, plagues i malalties. 

5. Formació en compostatge i gestió de la matèria orgànica. 

Es realitzen els dimarts a la tarda, amb una participació aproximada de
15-20 persones per formació. Les formacions estan molt ben rebudes
per part dels usuaris. 

 L’assessorament per part de la cap de planta durant els dilluns matí,
dimecres al matí i dimecres a la tarda és un dels aspectes clau per al bon
funcionament dels Horts de Cova Solera. 

Fase  3:  Tancament  i  avaluació  del  projecte,  a  partir  de  reunions
entre ajuntament i la Cap de planta, i amb els usuaris. 

 Les  reunions entre la Tècnica de Medi Natural i la Cap de planta
son una peça fonamental per tal d’analitzar, coordinar i executar les decisions
que es creuen més correctes pel funcionament dels Hort de Cova Solera.  

 La reunió d’avaluació anual amb els usuaris dels horts és una manera de
conèixer  l’opinió  de  les  persones  involucrades  en  el  projecte  i  així  poder
escoltar les demandes. S’ajunta a l’annex 2 el resum de l’acta de la reunió
d’avaluació anual. 



Taula de les valoracions qualitatives de la reunió anual per part dels usuaris:

ÀMBITS A VALORAR

POSITIUS NEGATIUS

Nou hivernacle Neteja passadissos

Taxes gratuïtes 2020 Pocs fems 

Gestió Cap de planta Més formacions

Gestió Ajuntament Més horaris Cap de planta

Gestió sobre el senglar (tanca perimetral) Robatoris d’eines o hortalises

Comunitat i bon ambient Autoritzacions curtes

Festes (calçotades) Neteja motxilles de tractament

Cuidar zones comunitàries

Seguim tenint el problema de la neteja dels passadissos, és un tema recurrent
que no es soluciona tot i que a les normes de convivència s’esmenta clarament
la obligatorietat de que cada usuari mantingui el seu passadís net de males
herbes. Apareix per primera vegada un aspecte negatiu com son els robatoris.
Els usuaris també demanen més hores de la cap de planta i més formacions. 



2- AVALUACIÓ QUANTITATIVA

Avaluacions dels usuaris

Les  taules  següents  mostren  els  resultats obtinguts  dels  qüestionaris
individuals  fets  pels  usuaris  respecte les  formacions  realitzades.  Després  de
cada formació,  els  usuaris  poden  valorar  de l'1  al  5  segons el  grau de
satisfacció de diferents ítems.

De les 40 valoracions que els usuaris han fet respecte les formacions rebudes,
s’ha extret la nota mitjana: 

ÀMBITS A VALORAR VALORACIÓ (del 1 al 5)

Continguts 4,71

Materials 4,57

Educador/a 4,92

He après? 4,63

Les valoracions estan molt ben valorades, tant en continguts, com els materials
utilitzats, com l’educadora que imparteix la formació, amb unes valoracions de
entre 4,5 i 5. 



CONCLUSIONS I REPTES DE FUTUR

Centrem  aquest  últim  apartat  en  els  reptes  de  millora  identificats  per  tal
d’enfocar el projecte dels horts municipals de Cova Solera. 

Creiem important remarcar, abans de tot, que el projecte inicial i l’actual son
molt diferents, conseqüència de les necessitats del propi projecte. 

En relació a la coordinació amb la tècnica de l’Ajuntament i la cap de
planta. 

 Es  valora  molt  positivament  l’organització  i  la  flexibilitat  d’aquesta
coordinació,   ja que ha permès avançar des del principi  amb les idees
consensuades i amb una perspectiva de mig-llarg termini. 

 Es valora molt positivament l’esforç realitzat respecte la comunicació en
l’equip  de  coordinació  en  un  projecte  multidisciplinari  que  necessita
l’escolta activa i la bona voluntat per ser realitzat.

En relació al seguiment i gestió del grup de usuaris de Serveis Socials. 

• S’entén que la gestió i  el  seguiment de persones derivades de Serveis
Socials  és  complex  en  si  mateix.  De  totes  maneres,  actualment  és
insuficient  i  no  s’arriba  a  complir  l’objectiu  inicial  d’oferir  una  atenció
especial  als  col·lectius  amb  risc  d'exclusió  social  i/o  amb  escassos
recursos econòmics dins de les possibilitats del projecte. Cal treballar més
en  aquest  sentit  per  poder  oferir  un  servei  a  la  comunitat  que  doni
resposta,  en  la  mesura  del  possible,  a  les  diferents  situacions  de  les
persones derivades de serveis socials que es  puguin veure afavorides per
una capacitació sobre horta ecològica.

• Hi ha una falta clara de comunicació per part d’alguns referents de serveis
socials, fet que té com a conseqüència un empitjorament del seguiment
dels usuaris, així com la triangulació de la informació. 

• Es  valora  molt  positivament  la  feina  feta  per  part  de  la  persona  que
coordina el grup de serveis socials (Anna Solvas). 

• Es proposa reconduir els objectius marcats en el projecte amb usuaris de
serveis socials per tal de poder marcar unes expectatives que es puguin
complir. 



En relació a les formacions sobre horta ecològica

 Es valoren molt positivament les formacions als usuaris dels horts de Cova
Solera. Son molt ben acollides i cal no perdre de vista les actuacions que
funcionen. 

 Es proposa la realització de formacions d’hort i jardineria a grups de joves
en risc d’exclusió social de les diferents entitats socials de Rubí. 

 Es recomana tenir una previsió molt més clara sobre les formacions que
es realitzaran en els horts. 

En relació a les infraestructures i espais comunitaris dels horts

 Es valoren molt positivament les accions de l’Ajuntament pel que fa a les
infraestructures  i  les  mesures  de  manteniment  realitzades  pel  bon
funcionament d’aquestes. 

 Es recomana redefinir els espais comuns periòdicament per a que tinguin
un ús factible i eficient pels usuaris, i alhora no comportin una elevada
despesa per l'Ajuntament. 

 Es recomana fer una previsió de les millores de les infraestructures, per
així poder-se anticipar a nivell econòmic i d’actuacions. 

 Es proposa l’ús de manera transversal per part d’altres entitats socials i/o
educatives de l’espai dels horts de Cova Solera, així com escoles, entitats
socials, grups de joves, etc. 

En relació a la difusió del projecte d’horts municipals de Cova Solera.

 Es considera una de les prioritats fer més difusió del projecte dels horts de
Cova Solera  per així  donar importància  a un servei  municipal  de caire
social, ecològic i comunitari com aquest. 

 Es recomana buscar la manera d’aconseguir un premi com a hort urbans i
socials i així remarcar la importància d'aquest servei municipal. 

 Es recomana la creació d’un logo o imatge corporativa dels Horts de Cova
Solera i així donar la importància que mereix el propi projecte. 

 Es recomana actualitzar la cerca d’entitats socials de Rubí que vulguin
d’alguna manera col·laborar o simplement conèixer l’espai municipal. 



Annexos

Annex 1:  El resum de l’acta de l’avaluació de la primera reunió bianual.

ACTA REUNIÓN  COVA SOLERA 25 DE JUNIO DEL 2019:

Asistencia: Aprox 30 hortelanos/as, representantes del Ayuntamiento de Rubí y de L’Ortiga.

Se  propone  dinamizar  la  reunión  con  una  dinámica  de  valoración  por  temas  en  que  cada
usuario/a  valora  con  un  “gomet”  según  si  está  muy  conforme  (centro  diana)  o  muy  en
desacuerdo (exterior diana). 

Después de esta valoración gráfica se debate cada tema con las siguientes aportaciones:

1- Sistema de Riego:

Propuestas: augmentar el riego. 

Respuestas: Dulos explica que a partir del 1 de julio se pasa a regar 20 minutos por la mañana y
15 por la tarde.

2- Gestión Ortiga:

Propuestas: más horas de permanencia de la persona dinamizadora (Dulos) 

Respuestas: Montse Gallén de Medio Ambiente explica que es cuestión de presupuesto y que
por ahora no se puede augmentar.

3- Zona taquillas

Se han solucionado las quejas de la zona de taquillas en estas últimas semanas. 

4- Gestión Ayuntamiento (jabalí):

Propuesta: se pide arreglar la valla para que no entre el jabalí

Respuesta: está en trámites y se va a hacer.

Propuesta: augmentar la cantidad de estiércol disponible 

Respuesta: está a punto de llegar estiércol nuevo y se va a ir pidiendo cada temporada. Dulos
pide a los usuarios que hagan un uso correcto de la cantidad de carretillas de estiércol para
cada parcela. Si se abusa de la cantidad, el Ayuntamiento no va a comprar más estiércol. 

Propuesta: más comidas y celebraciones comunitarias

Respuesta: se valorará proponer una “carxofada”. La Calçotada también se hará. 

5.- Zona comunitaria

Queja: gestión del patatal no ha funcionado bien, el grupo era muy grande y ha habido gente
que se ha apuntado y no ha colaborado.



Respuesta: se está repensando el tema de los espacios comunitarios. Se propone hacer grupos
más pequeños y que vayan rotando cada temporada.

6- Comunicación

Funciona bien

Propuesta: cuidar la comunicación entre usuarios y saludarse siempre!

7- Pasillos

Propuesta: tienen que estar limpios de hierba y no poner piedras

Respuesta: Dulos se compromete a estar más encima del tema

8- Parcelas

Queja: las parcelas que la gente no cuida son un problema

Respuesta: en el reglamento pone que se da un margen de 3 meses para valorar una baja. Por
otro lado, ahora hay parcelas vacías que saldrán a concurso en septiembre y se resolverá una
parte del problema.

Propuesta: se pregunta si se podrá alargar la concesión dentro de 3 años?

Respuesta: Montse de Medi Ambient explica que el reglamento es estricto con eso, se tendrá
que abrir concurso a nuevas personas y ya se verá. 

Al final de la reunión se explica que se plantarán calçots en la zona del patatal a finales de
agosto. Y se valorará hacer una parcela con alcachofas para poder hacer la “carxofada” en
primavera con unas barcaboas para poder reunirnos y celebrar comindo alcachofas a la brasa. 

Se necesitan personas que quieran trabajar en la zona de calçots y de alcachofas de manera
altruista,  comunitaria  y  esporádica.  NO  ES  UN  GRUPO,  simplemente  personas  que  quieran
colaborar para luego compartir el cultivo mediante una celebración. 

Si  alguien está interesado,  por favor,  contactar con Dulos para que os informe de cómo se
llevará a cabo la plantación. 

Sinó salen personas que quieran plantar calçots y/o alcachofas, no se plantaran y no se hará ni
calçotada ni carxofada. Así que se espera que se apunte gente para los dos cultivos. 



Annex 2:  resum de l’acta de la reunió d’avaluació anual. 

Acta de la reunió general amb usuaris dels Horts Cova Solera

Data: 11 de gener del 2020 a les 11h.

42 assistents (14 dones 28 homes)

- Resum de l'assamblea anterior (10')

- Temes a tractar per part de l'Ajuntament (30'):

1. Tanca perimetral (senglar)  

Explica que se va a hacer una valla perimetral cinegética desde enero y durante todo el
año (7000€).

Significa que se está haciendo todo lo que se puede pero no se asegura 100% que no
vayan  a  volver  a  entrar.  És  una  apuesta  fuerte  del  Ayuntamiento  en  cuanto  a
presupuesto.

2. Noves adjudicacions. Llista d'espera y temporalidad de las adjudicaciones.  

Autorizaciones se invalidan a los 3 años para que vaya entrando las personas que han
entrado instancias y estan en lista de espera.

Las nuevas candidaturas tienen preferencia a los que ya han tenido huerto. Aunque si ya
has tenido huerto puedes volver a presentar instancia y volver a entrar en el concurso
(aunque en segundo nivel de preferencia)

Actualmente hay parcelas vacías y a medida que hay bajas se van quedando parcelas
vacías.  Estas  pasaran  tambien  a  entrar  como  nuevas  adjudicaciones  a  través  de
instancia.

3. Exempció de taxes 2020  

El pago de taxas es lento, llegaran las taxas de 2019 en unos meses. Pero las de 2020 ya
serán excemptas.

Es importante que aunque no se pague todo el mundo lo respete y se lo siga sintiendo
propio.  És  importante  valorar  que  hasta  ahora  se  ha  respetado  y  se  mantiene.  Se
reconoce.

4. Reglament. Normes i sancions. Exemples:   

 No regar amb manguera conectada a l'aixeta

 No entrar cap vehicle dins del recinte

 No fumar



Es importante recordar que hay unas normas y que se tienen que respetar aunque  no se
han puesto sanciones. A partir de ahora se van a poner y se va a ser mas serio.

- Temes a tractar per part de l'Ortiga (30'):

1. Balanç hídric dels horts  

Agua consumida en 1 año = 1400m3 totales

Sistema de riego que se cede al entrar a los huertos = 8,500€

Esto significa que cada usuario podía consumir 1m3/m2/año y aunque hay fugas, y no
están todas las parcelas llenas entramos dentro del consumo que se había propuesto
como límite.

Se comenta que SOLO se puede regar con regadera en momentos en que  se haya echo
una plantación.

Se comenta que el riego programado es más que suficiente.

2. Fugues del sistema de reg  

Se comenta que hay muchas fugas y que deben arreglarse el máximo de rápido posible.

El recambio de las piezas es responsabilidad de las personas usuarias.

Aprovechad los días que está Dulos en los huertos para arreglar o aprender a arreglar las
fugas.

3. Altes i baixes  

Al dejar el huerto SE TIENE QUE DEJAR VACÍO sin materiales, sin plantas, sin nada.

El riego se tiene que recoger: 

 Cerrar los extremos de las mangueras

 Se enrrollan las mangueras

 Se encintan y se etiquetan y se guardan en el almacén.

4. Propósit 2020 (activitats, tallers, formacions,..)  

 Calçotada

 Formaciones o talleres (podeis enviar propuestas a través del correo electrónico)

 Invernadero

5. Calçotada 15 febrer (llista persones)  

Lista para apuntarse en la calótada colgada en los corchos del almacén. Os tenéis que
apuntar si vais a venir y cuantos asistentes.

6. Construcció hivernacle (llista persones)  



Construcción comunitaria del hivernadero.

El material lo paga el Ayuntamiento.

- Dinàmica 1: (45')

Cada usuaris escribe una cosa que funciona y una que no funciona. Después se valora. 

POSITIVAS

 semillero, invernadero muy buena idea

 taxas gratuitas

 Dulos

 gestión del ayuntamiento

 jabalí

 comunidad y buen ambiente

 calçotada

NEGATIVAS

 limpieza de pasillo

 entrada del jabalí

 poco estiercol

 malas cosechas en invierno (formación para cosechas de invierno)

 disponibilidad de Dulos en festivos 

 hurtos  en  los  huertos:  Estan  penalizadas  y  es  importante  que  si  pasa  se  diga  y  se
controle entre todas

 autorizaciones cortas (teniendo en cuenta que el primer año ha sido complicado: jabalí,
hurtos...)

 mochilas de tratamientos sucias: se pide por favor que se limpien cuando se utilicen

 cuidar la zona comunitaria

 más penalización sobre la gente que riega con regadera


