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Pla de Barris de Barcelona - Poble-sec 
Trobada oberta. Ampliació de l’Hort de la Font Trobada 
i creació d’una aula ambiental. 

Dia: 19/07/2021 Hora: 17:00 h Lloc: Hort de la Font 
Trobada 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
Jordi Cosp, Assoc. Bona 
Voluntat en Acció 
Chiara Moterotti, Assoc. Som La 
Clau 
Carol Fraile, Assoc. Hort de la 
Font Trobada 
Anna Pérez, Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer 
Núria Carrera, Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer 
Gerard Collado, Educador de 
carrer Poble-sec 
Maria José Hernández, 
Educadora de carrer Poble-sec 
Elisabeth Gutiérrez, grup motor 
ampliació Hort de la Font 
Trobada 
José, Assoc. Hort de la Font 
Trobada 
Manel Román, grup motor 
ampliació Hort de la Font 
Trobada 
Xavier Latorre, Cooperasec 
Luca Bucciarelli, Hortsec 
Hatim Azahri i Andrea González 
de la Associación Juvenil Joves 
Units del Poble-Sec 

Personal tècnic: 
 
Mariona Prat i Vandellós, 
Cap del projecte del Pla 
de Barris del Poble-sec. 
Anna Llidó, Tècnica de 
barri del Poble-sec.  
Rosa Rafart, BIMSA 
Xavier Martin, Director Pla 
d’Actuació de Montjuïc 
Cira Piquer, Participació 
PdB 
Jèssica Pujol i Vendrell, 
tècnica de suport PdB 
Xavier Bea, equip 
redactor 
Fernando del Pozo, equip 
redactor 

 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
Carolina López, 
BarcelonaEnComú 
Eudosio Gutiérrez, PSC 
 

 

Nombre total de persones assistents: 25 
 
Ordre del dia: 
 

1. Acollida i registre  
2. Benvinguda i introducció del Pla de Barris (Mariona Prat) 
3. Breu explicació de les necessitats/idees al voltant de l’aula ambiental (Som la Clau) 
4. Breu explicació de les necessitats/idees al voltant de l’ampliació de l’hort (grup motor 

de l’ampliació de l’hort) 
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5. Presentació de primers estudis, condicionants tècnics (l'equip redactor de BIMSA) 
6. Torn obert de paraula 

 
Acta i acords de la sessió: 
 

1. Benvinguda i introducció del Pla de Barris 
 
Mariona Prat, cap de projecte del Pla de Barris del Poble-sec dona la benvinguda a tots els 
assistents. Explica que aquesta sessió s’emmarca en el context del Pla de Barris, 
concretament en la línia d’acció 24: “Ampliar l’Hort de la Font Trobada reforçant-lo com espai 
comunitari d’educació ambiental”. Els objectius de la sessió són, doncs, detectar les 
necessitats actuals i expectatives de l’ampliació de l’hort dels diferents agents vinculats a l’Hort 
de la Font Trobada; informar i donar a conèixer els límits de la intervenció; i informar i donar a 
conèixer els objectius de les accions participades. 
 
Pel que fa als objectius de les accions participades, explica que s’han realitzat dues 
entrevistes als agents més vinculats a l’hort: l’Associació Som la Clau i l’Associació de l’Hort 
de la Font Trobada, amb l’objectiu de començar a detectar les necessitats per la futura 
ampliació. Juntament amb el debat de la sessió d’avui, tota la informació s’entregarà a l’equip 
redactor per tal que ho tinguin en compte a l’hora de redactar la proposta.  
 
Pel que fa als límits de la intervenció, explica que es disposa d’un pressupost de 300.000€ i 
l’àmbit d’actuació correspon a la zona de sobre de l’actual hort, delimitada pel camí que puja a 
les escoles, l’avinguda Miramar, el funicular de Montjuïc i l’actual hort. Cal tenir en compte que 
aquest projecte s’ha de desenvolupar d’acord amb altres projectes que estan previstos a 
l’entorn, com el projecte del camí escolar que va guanyar els pressupostos participatius. 
Igualment, cal tenir en compte certs condicionants, com, per exemple, un camí amb dret de 
servitud que dona servei al restaurant el Xalet. 
 
En aquest sentit, Xavier Martin, Director del Pla d’Actuació de Montjuïc, remarca la importància 
de tenir en compte que d’acord amb l’actual planejament urbanístic (MP PGM 2014) a Montjuïc 
no es pot construir cap edifici (a tenir en compte a l’hora de fer l’aula ambiental), i que és una 
muntanya que ha servit durant molts anys d’abocador, de pedrera, de residencia amb 
barraques, etc. de la ciutat, per això a l’hora de fer l’ampliació de l’hort cal assegurar un terreny 
estable, ja que moltes vegades s’hi troben sorpreses, com galeries, esvorancs, etc. 
 

2. Breu explicació de les necessitats/idees al voltant de l’ampliació de l’hort 
(associació de l’hort de la Font Trobada i grup motor de l’ampliació de l’hort) 
 

Pren la paraula Carol Fraile que fa una petita descripció del funcionament de l’actual hort. 
Actualment hi ha 110 socis, l’organització funciona de manera assambleària, hi ha parcel·les 
individuals i parcel·les que són compartides entre diverses famílies, i parcel·les d’entitats i 
escoles del barri. Hi ha una llista d’espera de 30 persones, però cal tenir en compte que 
aquesta llista d’espera es tanca, sinó seria més llarga. Pel que fa a la rotació, hi ha entre 10-15 
baixes a l’any. Explica que existeix un grup, al voltant 50 persones, que formen part de la llista 
d’espera, el qual han creat un grup motor per tal d’afrontar aquesta nova ampliació de l’hort i 
els hi passa la paraula. 
 
Elisabeth Gutiérrez explica que des d’aquest grup motor es vol seguir amb l’organització de 
l’actual hort. La idea és constituir un grup separat dins la mateixa associació, ja que ho 
consideren un model d’èxit i els hi agradaria sumar-s’hi. Pel que fa a les necessitats i 
expectatives de l’ampliació, des del seu punt de vista consideren mantenir el sistema de 
parcel·les amb les mateixes mides que les que hi ha a l’hort actual (1,5x3m), i entre tots els 



 

Acta de la sessió participada a l’Hort de la Font Trobada, 19 de juliol de 2021. 3 

agradaria poder disposar de bancals-feixes-parets de pedra comunitaris en aquella part del 
terreny amb més pendent. Pel que fa al reg, tenint en compte que hi ha aigua a la part actual 
de l’hort, es pensa en algun sistema de bombeig per tal de poder-la pujar, aprofitant així el 
mateix doll d’aigua. S’ha pensat a utilitzar energia solar per poder-ho fer possible. Aquest punt 
genera cert debat sobre la possibilitat que sota del punt on es vol fer l’ampliació hi hagi algun 
altre punt d’aigua que estigui connectat amb l’actual. S’haurà d’estudiar. 
 
També pregunten sobre si s’ha fet un estudi agronòmic del sòl i si en tenim els resultats. Rosa 
Rafart de BIMSA explica que aquest estudi encara no s’ha fet, i al setembre se’ls informarà 
amb més detall de quan es faran les cates i quan es podran tenir els resultats. 
 

3. Breu explicació de les necessitats/idees al voltant de l’aula ambiental 
(Associació Som la Clau) 

 
Pren la paraula Chiara Monterotti, de l’Associació Som La Clau. Explica que Som La Clau, pot 
ser l’entitat que gestioni l’aula ambiental i exposa les característiques que els agradaria que 
tingués. Per una banda, pel que fa a l’espai, disposar d’una sala polivalent, amb capacitat per 
a 30 o 60 persones per poder fer activitats simultànies amb dues classes, per exemple; un 
despatx/magatzem; un espai d’intercanvi de llibre/material obert a la ciutadania; i un punt de 
compostatge a l’exterior, ja que és una demanda que han detectat al barri. Consideren que 
l’espai hauria de construir-se participadament i amb materials de bioconstrucció, i amb un 
espai exterior. Entent que sigui un espai desmuntable, no un edifici “dur”, d’acord amb les 
normes del parc, i tot seguit mostra un seguit d’exemples (yurta, domo, container de vaixell, 
edificis de fusta pre-fabricada, etc.). Avui Som la Clau realitza les activitats sense una seu fixe, 
utilitzant els equipaments i serveis del barri.   
 
Tant Mariona Prat com Xavier Martin expliquen que l’espai no podrà ser tan gran, i que s’està 
pensant en un espai de dimensions molt més petites, que podria incloure el punt d’intercanvi 
de llibres i material i magatzem per desar material, però que les activitats s’haurien de fer més 
a l’exterior, pensant en un sistema de pèrgoles-porxo amb ombra. La idea es crear una mini-
guingueta a la zona contraria a l’esplana del Bar Marcelino, a tocar del camí d’accés cap a 
l’Hort i l’equipament esportiu de la Satalia. El més proper a aquest, sense entrar en contacte 
amb l’àrea infantil i de les famílies. Ha de ser una construcció tova, a l’estil de les guinguetes 
de la platja i/o d’entrada a un espai natural que es munten i desmunten amb facilitat amb 
material tous i naturals (materials de bioconstrucció, si pogués ser) amb més “ocupació” a fora 
que a dintre amb la idea d’un porxo/pèrgola que proporcionin ombra i refugi en dies de pluja.  
 

4. Presentació de primers estudis, condicionants tècnics (equip redactor) 
 
Pren la paraula Fernando del Pozo, de l’equip redactor del projecte d’ampliació. En primer lloc 
explica que han estat atents a totes les necessitats i idees que han anat sorgint durant la 
sessió i intentaran tenir-les en compte en l’elaboració de la proposta. També fa un apunt en 
relació amb l’estabilitat del terreny i la preocupació que això genera, explica que la proposta 
final que facin ha de tenir en compte aquest fet, i que serà una proposta estable, adient, per a 
poder desenvolupar l’activitat d’una manera segura. Tot seguit, reparteix entre els assistents 
un primer dibuix sobre l’ampliació, per a poder recollir més punts de vista sobre la mateixa: 
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Explica, doncs, que han centrat la primera proposta en la part més plana, on s’hi podrien situar 
al voltant de 100 parcel·les més, mantenint les mides de l’actual hort. Proposen també un 
tancament metàl·lic a tot el perímetre, la instal·lació d’un mòdul d’WC sec, la col·locació 
d’algunes taules de pícnic i de mini guinguetes per desar el material. Pel que a l’aula 
ambiental, la col·loquen a la part contraria d’on hi ha el bar Marcelino, a fi de no condicionar 
l’espai d’esbarjo infantil i les taules de fusta què hi ha. 
 
Com a apreciacions a aquest primer dibuix, des de l’Associació de l’Hort de la Font Trobada i 
del grup motor per l’ampliació de l’hort comenten que no cal preveure un sistema de 
guinguetes per desar el material de manera individual, ja que tot el material és comunitari, per 
això es pensa més en algun petit magatzem, espai, per posar totes les eines.  
 
Des de Som La Clau entenen que l’aula ambiental no pot ser molt gran, però consideren que 
és indispensable disposar també d’un wc sec, i de més espai exterior, per tal de poder dur a 
terme activitats fora. És molt important que l’espai d’ombra sigui també impermeable. 
 
Des de Cooperasec remarquen que hi ha un teixit d’economia social i solidària al barri i que es 
podrien tenir en compte aquestes petites empreses que hi ha al barri per construir algunes de 
les accions de l’ampliació. Demanen, doncs, que si pot ser s’inclogui algun tipus de clàusula 
social als plecs que tingui ho tingui en compte. 
 

5. Tancament de la sessió i propers passos 
 
Mariona Prat explica que al setembre, abans de la Mercè si pot ser, ens tornarem a reunir per 
tal que l’equip redactor ens presenti una nova proposta on s’hagin tingut en compte totes les 
necessitats i neguits que s’han anat recollint tant en la sessió d’avui com en les entrevistes 
realitzades. 
 
I sense més intervencions, es dona la sessió per finalitzada al voltant de les 19:00 hores.  

 


