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22 de març 2018 Medi ambient

En marxa els treballs d’adequació de la segona fase dels horts urbans del carrer Amposta
Aquest dimecres s’ha obert el termini per sol·licitar una parcel·la als horts de recent construcció del
parc d’Ildefons Cerdà.
Escoltar(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7638&lang=ca_es&readid=inici_seccio_text)

L’Ajuntament està realitzant els treballs de la segona fase d’horts urbans al carrer Amposta, els anomenats Horts
de la Figuera. Es tracta de 23 noves parcel·les d’horts que se sumaran a les 35 existents corresponents a la
primera fase.
L’actuació, que s’allargarà fins a principis d’abril, consisteix en delimitar les parcel·les, instal·lar el sistema de reg i
habilitar una zona comunitària amb una pèrgola. El pressupost total de les obres és de 25.000 euros.
La gestió dels nous horts de la Figuera anirà a càrrec de l’Ateneu Santcugatenc, que ja gestiona els horts de la
primera fase.

Sol·licituds per als Horts d’Ildefons Cerdà
Pel que fa a les 13 parcel·les de l’hort del parc d’Ildefons Cerdà, sorgits dels primers pressupostos participatius, ja
s’han acabat les obres corresponents a l’adequació, la instal·lació del reg i l’espai comunitari.
Les persones que tinguin interès en conrear-los poden sol·licitar una parcel·la fins al 6 d’abril. L’11 d’abril es
publicarà la llista de sol·licitants i es farà el sorteig d’adjudicació.
Aquests horts estaran gestionats per les entitats Gilgal Solidari i Aula de So, pertanyents a la Xarxa Monestir Sant
Francesc, que desenvoluparà un projecte social.

Sorteig per als Horts de Can Mates
Prop de 140 persones han sol·licitat conrear una de les 34 parcel·les de l’Hort de Can Mates, que des d’aquest
abril gestionarà l’AMPA del Turó de Can Mates.
Dimarts 20 de març es va fer el sorteig d’adjudicació de parcel·les entre els sol·licitants i divendres 23 es publicarà
la llista definitiva de persones que gaudiran dels horts.
L’Ajuntament ha invertit en aquest espai 20.400 euros en actuacions de millora, amb la instal·lació d’un nou
sistema de reg i una font.

Més horts durant 2018
Al llarg d’aquest any està previst executar el projecte de l’hort del carrer Andana, adjudicat a diverses entitats de
lleure de Sant Cugat, i l’hort de l’avinguda Roquetes que gestionarà l’entitat CRAC de la Floresta.
Amb aquests dos projectes Sant Cugat disposarà d’un total de 8 horts urbans: Hort de Volpelleres, Hort de Mirasol, Hort del Par Ildefons Cerdà, Hort de La Figuera (1a i 2a fase), Hort de Can Mates, Hort del carrer Andana i
Hort de l’avinguda Roquetes.
En tots els casos, l’objectiu, d’acord amb el programa Cultiva’t, és constituir un espai de cultiu ecològic,
d’autoconsum i de foment d’activitats en comunitat.
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Per facilitar aquesta tasca, fins al 4 d’abril, les entitats que gestionen els horts poden sol·licitar una subvenció a
Medi Ambient per formació i adquisició de mobiliari urbà, plaques solars fotovoltaiques, planter, eines i
compostadors.

Notícies relacionades

(/noticia/sobre-eltermini-per-a-lessubvencions-decultura-joventuteducacio-esportsmedi-ambient-ipolitiques-socials)

S’obre el termini per a les
subvencions de Cultura,
Joventut, Educació, Esports, Medi
Ambient i Polítiques Socials
(/noticia/sobre-el-termini-per-ales-subvencions-de-culturajoventut-educacio-esports-mediambient-i-politiques-socials)
(/noticia/sinicien-lesEn total l’Ajuntament concedirà
aquest any prop de 178.000 euros obres-per-a-nousper a projectes i activitats d’entitats i horts-urbans-a-tocarassociacions de Sant Cugat.
del-centre-de-sant(/noticia/sobre-el-termini-per-a-les- cugat-al-parcsubvencions-de-cultura-joventutildefons-cerda)
educacio-esports-medi-ambient-ipolitiques-socials)

S’inicien les obres per a nous
horts urbans a tocar del centre de
Sant Cugat, al Parc Ildefons
Cerdà (/noticia/sinicien-les-obresper-a-nous-horts-urbans-a-tocardel-centre-de-sant-cugat-al-parcildefons-cerda)
Cerdà El projecte ‘Cultiva’t’
incorporarà 3.600 m2 nous d’horts
urbans, que s’afegiran als 8.000 que
ja posa a l’abast de la ciutadania.
(/noticia/sinicien-les-obres-per-anous-horts-urbans-a-tocar-delcentre-de-sant-cugat-al-parcildefons-cerda)

Presentacions relacionades

(/web/horts-comunitaris-per-aentitats)

(/web/horts-urbans)

Horts urbans (/web/horts-urbans)
L’Ajuntament promou activitats agràries
Horts comunitaris per a entitats
urbanes gràcies a una moció
(/web/horts-comunitaris-per-ainstitucional del mes de juny de 2012,
entitats)
en què es reclamava l’apropament del
Horts Xarxa Monestir Sant Francesc
Aquests horts, ubicats al Parc Ildefons ciutadà a la terra, l’afavoriment de l’ ...
Cerdà a l’avinguda de Ragull amb
Més informació (/web/horts-urbans)
rambla del Torrent d’en Xandri, es
composen de 13 parcel·les d’entre 31 i
...
Més informació (/web/horts-comunitarisper-a-entitats)
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