
HORTS URBANS 
ECOLÒGICS

Parc hortícola. 
Carrer Dr. Zamenhof – Avinguda 
Rocacrespa



Ubicació del horts urbans ecològics.

Barri Aiguacuit – Collada –

Molí de Vent



Vista aèria de l’espai

Carrer Dr. Zamenhof – Avinguda Rocacrespa



Plànol de situació del Parc Hortícola. 



Horts urbans ecològics. Zamenhof-Rocacrespa



Descripció del projecte

� Àrea de 2706,45 m2.
� Total de 3 unitats de grans parcel·les destinades a horts 

ecològics
� Total de fins a 41 parcel·les d’horts urbans ecològics amb 

mides d’uns 25 m2 cadascun.
� Espai comunitari i espai de lleure i descans
� Camins de passeig.
� Espai de serveis (caseta serveis, instal·lació de reg, espai 

per a compostatge...).
� L’aigua provindrà del canal de reg del Pantà de Foix.



Visió general



Caseta bombes i reg- dipòsit –
cartellera- mòdul caseta eines



Objectius del projecte (I)

� Implantar un espai verd públic singular, 
un parc dedicat a l’hort i el conreu 
ecològics.  

� Proporcionar a col·lectius i persones 
espais de conreu amb cessió temporal.



Objectius del projecte (II)

� Promoure espais públics per a la sociabilització i 
la dinamització comunitària, tot afavorint les 
relacions intergeneracionals, les oportunitats a 
diferents col·lectius i/o persones amb dificultats 
socioeconòmiques i la millora de la qualitat de 
vida. 

� Divulgar el valor de l’agricultura de proximitat i 
ecològica.

� Promoure la formació, l’educació ambiental i 
promoure bones pràctiques sostenibles. 



DRETS I DEURES
� ECOLÒGIC 100%, SOSTENIBLE I SALUBABLE

� ACTIVITATS PERMESES I NO PERMESES
� NO FER FOC, ENTRADA DE GOSSOS LLIGATS, TREBALL DINS DELS 

LÍMITS, NO INSTAL·LACIÓ D’ALTRES ESTRIS PLÀSTICS, CONREAR 
L’HORT DE FORMA CONTINUADA, ASSSITÈNCIA A FORMACIÓ, BON 
FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA, AVISAR SI DESPERFECTE, 
CIRCULACIÓ VEHICLES, REG SEGONS INSTAL·LACIÓ, DEIXALLES, 
PLANTAR ARBRES,  ARRENDAMENT/SUBARRENDAMENT..

� HORARI BÀSIC . Estiu / Hivern (Diürn /nocturs)



FUNCIONAMENT

� Sistema de reg 



� Sistema de reg 



� Sistema de reg (3)
El sistema de reg incorpora en cada parcel·la una arqueta de la qual surt un tub negre 
que posa l’Ajuntament. 

Resum Circuit general. 
El sistema instal·lat fa que 

la pressió d’aigua i 
quantitat per cada 
parcel·la és igual 
(aprox 1 atm)

bombeig



� Sistema de reg (4)
Del qual es poden posar de 2 fins a 5 (6 màxim sortides), de les quals es connectaria el 
tubs exsudant o mànega exsudant (sistema el qual es el que es recomana que sigui 
l’emprat en els horts urbans). 

Es preferible incorporar una petita 
aixeta en cada sortida, que caldrà que 
estigui tancada quan aquella part del 
terreny no
estigui conreada.



� Sistema de reg (5)

Per fer l’empalme amb tub negre general és 

recomnable fer-ho amb un “sacabocados”, petita 

broca.

Final tub

aixeta

aixeta

La principal característica del tub tèxtil 
exsudant és l’alta uniformitat d’emissió 
d’aigua per a diferents pressions, durabilitat. 
distribució uniforme de la quantitat d’aigua, 
ús eficient de l’aigua de reg per part dels 
cultius i en un major rendiment d’aquests.



COMPOSTATGE

� Hi ha un COMPOSTADOR 
PER CADA DOS 
PARCEL·LES. 



Compostatge (2)





Compostatge (4)



HORTALANS/ES O COMUNITAT

� Primer tastet d’horts 
� Espais d’intercanvi
� Comunicació

SESSIONS FORMATIVES – CURS  EN 
AGRICULTURA ECOLÒGICA – TEÒRICO-

PRÀCTIC
� Calendari anual
� Formadors/es
� Espai d’intercanvi



COMUNICACIÓ

� Per qualsevol/ dubte/ incidència/ pregunta/suggeriment..

SERVEI DE MEDI AMBIENT
9381400000 EXT 2027 /ext 2020

mediamb@vilanova.cat



Pressupost del projecte

� Pressupost per l’execució del projecte va 
ascendir  74.564,77 euros. 

Per rebre més informació : 

Servei de Medi Ambient 
mediamb@vilanova.cat



Regidoria de Medi Ambient

Col·labora: Regidoria de Serveis 
Viaris  i Projectes Urbans i Paisatge

Vilanova i la Geltrú
Juny 2015


