
PROJECTE DE L’HORT COMUNITARI DE CAN PUJADES

PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.

L’Associació Can Pujades està formada per un grup de més de 50 unitats familiars dels
barris de muntanya del Districte de Sarrià- Sant Gervasi: “Vallvidrera, el Tibidabo i Les
Planes” ubicats al Parc Natural de Collserola de Barcelona. 

Com a entitat, les persones sòcies que en formen part creiem en el consum responsable,
ecològic i de proximitat. 

L’Associació va nèixier  amb la finalitat  de creació
d’un  grup  de  consum  al  nostre  barri,  que  va
començar a crèixer el gener de l’any 2011. 

Des de llavors  cada  dijous  al  vespre  ens  arriben
productes  de  temporada,  procedents  de  cultiu
ecològic i amb una varietat de productes per a tots
els gustos i possibilitats procedents, en la seva gran
majoria, del Parc Natural de Collserola. 

La voluntat de la nostra associació sempre ha estat
anar  creixent  amb  socis/es  i  proveïdors.  Els

socis/es hem pogut constatar que els preus dels productes no estan tan allunyats dels
productes de distribució tradicional i aquests productes que no han estat tractats amb
pesticides químics ni provenen de llavors genèticament modificades tenen molt més gust
i nutrients. 

En  quant  al  funcionament,  les  activitats  del  grup  de  consum  i  de  l’associació  no
funcionarien sense la participació activa i  voluntària de cada soci/a. Per aquest motiu
cada soci/a es compromet a contribuir amb quatre hores mensuals al funcionament de la
cooperativa. Afavorint així la constitució d’un teixit associatiu i comunitari que funciona
paral·lelament a la funció del consum responsable que té la nostra associació. 



OBJECTIUS

L’Associació Can Pujades té els següents objectius generals:

- Fomentar  activitats  socioculturals  que  recolzin  la  cultura  ecològica  i  la
sostenibilitat.

- Comprar  i  distribuir  entre  els  seus socis,  productes  de  consum responsable  i
ecològics. En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Dins d’aquests objectius generals, definim els següents principis bàsics: 
- Solidaritat:  establim  una  relació  directa  amb  l’agricultura  ecològica,  amb  els

pagesos i treballadors de les explotacions agràries de les zones properes i amb
els membres del nostre col·lectiu. 

- Ecologia: sempre que sigui possible, comprem productes procedents d’agricultura
ecològica.

- Proximitat:  busquem productes  de zones  el  més properes  possibles  al  nostre
entorn: Collserola, Barcelonès, Catalunya. 

- Col·laboració:  relació  amb  altres  cooperatives  i  associacions  a  nivell  local,
nacional, internacional, etc., necessària per a la consolidació i desenvolupament
real de la cooperació entre entitats afins, alhora que creixem cap a una xarxa
d'economia alternativa.

ACTIVITATS 

Amb l’objectiu de fomentar activitats socioculturals que
recolzin  l’agricultura  ecològica  i  la  sostenibilitat,
realitzem activitats que generin trobades i participació. 

Realitzem activitats internes amb el fi de promoure la
cohesió  veïnal  i  dels  membres,  com les  calçotades,
dinars comunitaris per conèixer a tots els membres i
compartir moments i espais diferents. Així com visites
als nostres productors i agricultors. 

I  activitats  obertes  al  barri  que  generen  espais  de
participació molt veïnal i són una oportunitat per donar-
nos a conèixer, com és la Fira Agrícola de Collserola, un referent de Fira als barris de
muntanya.



HORT COMUNITARI DE CAN PUJADES

L’Associació  gestiona  de  forma  voluntaria  aquest
hort comunitari des de l’any 2014.

La iniciativa co-existeix i col·labora amb altres parts
de l'hort, que es comparteixen amb diferents perfils:
l'hort dels avis i l'hort de persones amb discapacitat
(o diversitat funcional). 

L’hort comunitari té els següents objectius:

- Conrear,  de forma ecologia i  comunitària,  verdures i fruites per als socis de la
associació. 

- Servir com a espai educatiu (entesa com a educació no formal i totes les seves
característiques i eines) per als veïns i veïnes de la zona, per a joves i infants.
Apostant per un treball comunitari que integri objectius de participació i cohesió
veïnal 

- Incorporar el projecte, integral,  fomentant la participació de més veïns i veïnes
dels barris de muntanya

Funcionament del projecte 

Per a la realització d’aquest projecte hem creat una comissió dins l’associació, que lidera
i engresca la resta de socis i sòcies i que ha engegat la proposta de funcionament del
projecte (normes bàsiques i principis), amb suport de tota l’entitat. 

A continuació exposem el nostre Reglament de Règim Intern que regeix el ple rendiment
del projecte i el seu correcte funcionament, document que ha de ser acceptat i respectat
mútuament per tots els membres que formen part del projecte:

Principis bàsics: 

- Practicar el suport mutu entre tots els col·lectius. Avui 
per tu demà pel meu. Per exemple: cuidar l'hort quan 
uns altres no estan. 

- Potenciar l'intercanvi de coneixements. Cadascú sap 
d'uns temes i ignora d'uns altres. Valorar les qualitats 
dels i les companyes. 

- Establir  intercanvis  d'experiències  i  coneixements,  i
espais  d'aprenentatge.  Hi  haurà  membres  amb molta
experiència a portar un hort i membres que no en saben
tant.

- Respectar i cuidar els espais i recursos comuns: com les
eines, la caseta, l’ús responsable de l’aigua, etc.

Organització i participació 

L'hort  comunitari  està gestionat  per socis i  sòcies que formen la 'Comissió Hort',  una
comissió integrada dins del model organitzatiu de la Cooperativa.

Per prendre les decisions de forma consensuada, el funcionament del



projecte es regeix per: 

- Una assemblea d'hortelans mensual  on tot  els membres de la 'Comissió Hort'
participen. En cas de no poder assistir cal comunicar-ho. 

- L'assemblea és l'espai on es poden prendre decisions i comunicar necessitats o
idees. Comunicar les decisions comunitàries. Respectar-les i acceptar-les.

- En l'assemblea s'acorden les àrees de treball i els qui són responsables per a això
(veure més a baix).  Per  al  bon funcionament  és fonamental que les persones
respectin les seves responsabilitats i les dels altres. 

- L’assemblea escull  una junta formada per tres persones, que ho seran per un
període d'un any. La junta serà l'encarregada de referència del projecte així com:
representar el projecte en les relacions institucionals, dirigir, coordinar, valorar i
prendre decisions entre assemblees. 

- Almenys  una  persona  de  la  junta  ha  de  participar  en  les  reunions  de  la
Cooperativa per facilitar l'enllaç entre la Cooperativa i la Comissió d’Hort. 

La participació dels veïns i veïnes noves que mostrin interés, es regira per la junta, basat
en els següents criteris: 

- La capacitat de la Comissió d’ Hort d'absorbir nous membres. 
- Prioritzar  persones que demostrin  interès en el  projecte  i  puguin  dedicar-li

temps. 
- Prioritzar les persones que s'adaptin al grup i entenguin la seva filosofia. 
- Prioritzar a les persones pels quals la seva motivació principal per tenir un hort

sigui aprendre. 

La Junta es reserva el dret de donar de baixa de la Comissió d’Hort aquelles persones
que  repetidament  puguin  causar  problemes,  no  participin,  o  no  funcionin  segons  els
principis bàsics de l'hort. 

També, hi ha la possibilitat que no membres de la Comissió puguin col·laborar i aportar a
l'hort com a voluntaris.       



L’hort  de  Can  Pujades  és  un  espai  de  participació  i  aprenentatge  conjunt  i
comunitari, una eina lúdica i educativa que ha permès i permet la integració de la
ciutadania en nous projectes als barris de muntanya i una oportunitat i model únic
de  gestió  exitosa  gràcies  a  la  implicació  de  persones  que  formen  part  d’una
associació.                                                       

                                                                                                             

Dades de contacte:

Henk Hobbelink: 639329047, hhobbelink@gmail.com

Salvador Ferran: 606827231, salvaferran@gmail.com

coopcanpujades@gmail.com

www.canpujades.org

Localització:

https://guia.barcelona.cat/es/detall/hort-urba-can-pujades_99400363859.html

Facebook: https://www.facebook.com/FiraAgricolaDeCollserola/

Instagram: https://www.instagram.com/coopcanpujades/
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