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Pla de Barris de Barcelona - Poble-sec 

Sessió ampliació horts de la Font Trobada 

Dia: 20/10/2021 Hora: 17:00 h Lloc: Hort de la Font 
Trobada 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
1. Chiara Moterotti, Assoc. 

Som La Clau 
2. Carol Fraile, Assoc. Hort 

de la Font Trobada 
3. José, Assoc. Hort de la 

Font Trobada 
4. Manel Román, grup 

motor ampliació hort de la 
Font Trobada 

5. Hatim, Joves Units del 
Poble-sec 

6. Chiara Segatti, Projecte 
pressupostos 
participatius Camí 
Escolar 

7. Marc Viu, grup motor 
ampliació hort de la Font 
Trobada 

Personal tècnic: 
 
1. Mariona Prat i Vandellós, 

Cap del projecte del Pla 
de Barris del Poble-sec. 

2. Anna Llidó, Tècnica de 
barri del Poble-sec.  

3. Lluc Coma, BIMSA 
4. Montse Corrales, Districte 
5. Xavier Martin, Director 

Pla d’Actuació de 
Montjuïc 

6. Xavier Bea, equip 
redactor 

7. Fernando del Pozo, equip 
redactor 

8. Jèssica Pujol i Vendrell, 
tècnica de suport PdB 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 

1. Carolina López, 
BarcelonaEnComú 

2. Eudosio Gutierrez, 
PSC 

 
 

Nombre total de persones assistents: 17 

 
Ordre del dia: 
 

1. Benvinguda i introducció de la sessió (Mariona Prat) 
2. Presentació de la proposta (l'equip redactor de BIMSA) 
3. 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 te com a objectiu presentar una proposta d’ampliació 
dels horts i de la creació de l’aula ambiental d’acord amb les demandes que es van recollir tant 
en l’anterior sessió (19.07.21) com en les entrevistes que es van realitzar a representants de 
l’associació Som la Clau i de l’associació de l’Hort de la Font-Trobada. També es fa esment a 
la revisió del pressupost que serà finançat per Pla de Barri del Poble-sec.   
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2. 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 intentat donar resposta a totes les demandes que s’han anat recollint. En 
aquest sentit, es preveu que l’ampliació de l’hort que es farà a la feixa de dalt disposaria 
d’unes 71 parcel·les (respectant les mides que tenen actualment a l’hort existent, amb 
passeres d’1m d’amplada). S’hi instal·laran taules i cadires de fusta, així com un dipòsit per 
l’acumulació de l’aigua, un bany sec i una petita caseta de fusta com a magatzem comunitàri 
per desar-hi les eines. A l’hort existent també s’hi faran algunes millores com instal·lar un bany 
sec i una petita caseta per desar les eines. Pel que fa a l’àmbit de l’aula ambiental, es preveu 
un espai de 18m2, amb una pèrgola de 50m2, així com la instal·lació d’un bany sec. 
 
Es reparteix entre els assistents la proposta: 
 

 
 
 

3. Torn obert de paraula 
 
Des de l’associació Som La Clau pregunta si s’ha tingut en compte les seves propostes en la 
darrera sessió sobre la construcció sostenible: domo, etc. Des de l’equip redactor respon que 
s’ha estudiat, però que és un tipus de construcció que no es pot mantenir a l’exterior d’una 
manera eficient (seguretat, durabilitat,...). En aquest sentit des de Som La Clau proposen, 
doncs, que s’utilitzin mòduls de fusta, ja que és molt important que l’edifici sigui sostenible. 
Des de l’equip redactor es respon que es tindrà en compte en l’avantprojecte. 
 
Des de l’associació de l’hort de la Font Trobada es comenta que en la darrera assamblea va 
sorgir la preocupació pel fet de posar un motor per pujar aigua a l’ampliació de l’hort (bomba  
fotovoltaica), ja que això provocaria soroll i suposaria una molèstia per la biodiversitat de la 
zona, pel que es demana que en la mesura del possible s’intenti minimitzar el soroll.  
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També pregunten si ja s’han fet les cates del sòl per diagnosticar l’edafologia. Des de BIMSA 
es respon que encara no, que per qüestions administratives encara no s’han pogut fer, però 
que en tot cas, surti el que surti és solucionarà per tal de poder fer aquesta ampliació. 
 
Des de la mateixa associació es comenta que la parcel·lació en l’hort existent la van fer els 
propis usuaris, i que en l’ampliació els agradaria que també fos així. Es recull la proposta. Per 
últim, demanen si seria possible afegir una altra compostadora, per donar servei als dos horts. 
Es respon que s’afegeix al projecte. 
 
Des del grup motor per l’ampliació de l’hort de la Font Troabda es pregunta per la previsió i 
calendari. Des de BIMSA es respon que ara s’avançarà amb l’avantprojecte, es preveu la 
redacció del projecte executiu a finals de gener de 2022, i l’inici de les obres entre l’estiu i e l 
quart trimestre de 2022, amb una durada de 3 a 6 mesos. Pel que fa als sondejos del sòl, es 
preveu que estiguin disponibles a finals del 2021. 
 
Finalment, s’acorden doncs aquests criteris de disseny que s’han presentat avui i es dona el 
vist-i-plau per passar a l’avantprojecte. S’acorda fer un seguiment de tot el procés, i tornar-nos 
a reunir de cara al gener de 2022, un cop el projecte executiru ja estigui més avançat. 
 
I sense més intervencions, es dona la sessió per finalitzada. 

 


