ELS HORTS URBANS COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Can Masdeu, 5 de febrer de 2012.
Quina relació tenim amb el nostre barri? Fem suficient acció política per transformar? Després de veure alguns curts i escoltar diferents experiències al
voltant de l’Hort del Xino, iniciarem un debat partint de les nostres vivències en entorns de lluita quotidiana com són els horts urbans.
L’objectiu del taller que vam fer el 5 de febrer a Can Masdeu era generar un espai de debat i
d’autocrítica entre hortelans i hortelanes de diferents horts comunitaris i compartir reflexions,
dubtes i estratègies per a fer acció política des dels horts urbans en els nostres barris.
Les preguntes que ens fem són preguntes que sovint han aparegut en assemblees o en sembrades, i
que molt sovint no tenim temps per dedicar a pensar-hi. Són preguntes que ens hem fet el col·lectiu
de l’Hort del Xino i que teníem ganes de compartir amb vosaltres.
Aquesta és doncs la devolució a la que ens vam comprometre fer-vos arribar.
Reflexió crítica sobre el model actual de ciutat. Oportunitats des dels marges.

Ens expliquen el funcionament de la dinàmica de producció urbana en els mateixos termes que la producció agrària, ja que estem a Can Masdeu fem una
explicació rurbana:
Els solars buits són les terres de guaret de l’espai urbà. Són territoris que en termes capitalistes no ofereixen possibilitats de rendibilització i es deixen,
s’abandonen per quan les condicions permetin invertir rendiblement en aquests espais. Els espais de guaret són intrínsecament necessaris pel funcionament
del sistema capitalista, ja que són la forma o els espais que permeten superar les contradiccions estructurals del capitalisme. És per això que aquesta lluita
transcendeix la lluita ecològica, és una lluita política que per una banda s’enfronta al funcionament estructural del capitalisme i per l’altra, amb les
pràctiques que realitza, dibuixa mapes que ensenyen el camí de la realització del dret a la ciutat, que no és més que el dret a canviat la ciutat, mentre
transformem la societat.

Què és l’Hort del Xino?

L’Hort del Xino, al barri del Raval de Barcelona, és un hort okupat autogestionat que pretén crear un
espai de trobada al barri i de pràctica i lluita agroecològica. Un cop al mes fem una assemblea per
posar en comú el que ha anat avançat cada “comando” (comissions o grups de treball) i prendre
decisions conjuntament. Si voleu conèixer realment l’hort passeu-vos: està obert tots els diumenges, a
partir de les 15 a l’hort (Reina Amàlia, 11b)! http://hortdelxino.wordpress.com/

Els inicis de l’Hort del Xino...

Vídeo de la inauguració de l’Hort del Xino
Ens expliquen perquè aquell grupet de gent del barri es van animar a recuperar el solar on ara hi ha l’hort.
Abans, a l’espai on ara hi ha l’hort hi havia Ruina Amàlia, un centre social okupat molt actiu al barri. Just
aquell any, hi va haver una època de molts desallotjaments i el centre de Barcelona es va quedar gairebé
sense centres socials. L’ocupació del solar del carrer Reina Amàlia va ser una forma de reivindicar nous espais
d’autogestió al barri... i aquí estem!
La inauguració, com es veu en el vídeo, va ser tot un èxit. El dia 27 de juny de 2009 es va fer un cercavila
festiu amb la participació de moltíssima gent del barri (batucada i tot!). Es va aprofitar el dia per fer una
primera jornada de curro, però després de l’estiu, quan es va tornar a reactivar, van haver de dedicar molts
esforços a la recuperació de la terra.

Clica a la imatge per veure els vídeos!

La relació amb el barri

Vídeo del taller de nens i nenes al xino:
El taller dels nens i nenes es planteja des de la demanda dels nens i nenes que estan a l’hort per fer
algunes activitats dirigides. Som un grup de joves que acompanyem i compartim amb els xavals els
dissabtes al matí per fer activitats relacionades amb l’agroecologia o d’altres coses que ens vingui de gust.
Tenen un espai propi per a experimentar i plantar, però realment s’han apropiat de tot l’hort.
Hem realitzat diferents tallers; una espantaocells, el “cuenta-huertos”, una gincama hortera pel barri,
sembra i recuperació de terres, treballs varis a l’hort i visites a d’altres horts (el de la plaça Catalunya i els
nostres veïns del Forat,...) També hem contactat amb d’altres grups del barri que porten a nens i nenes, i
hem realitzat algunes activitats conjuntes.

Hort i acció política

Vídeo de l’hort del 15M:
Els horteres de la Plaça Catalunya expliquen la seva experiència a la plaça: la il·lusió de fer un hort al
mig d’aquella efervescència col·lectiva i les sinèrgies que es van crear. Abans però van haver de
justificar molt bé davant de l’assemblea els motius de perquè fer un hort, ja que era un tema que no
tothom veia clar. Quan es va decidir tornar als barris, moltes assemblees de barri es van plantejar fer
un hort; Sant Andreu, Poblenou i ara encara en broten de nous, com a Sant Cugat i a Esplugues.
http://hortdignebcn.wordpress.com/

DEBAT: la relació amb el barri i acció política dels horts comunitaris.

Responem a les preguntes que es plantegen amb una dinàmica:
dibuixem imaginàriament un eix on un extrem era el si i l’altre el no. A
cada pregunta, la gent es situa damunt de l’eix, segons la seva resposta
i exposa els arguments del si, el no i els que es situen al mig.

Aquestes són les preguntes i les diferents veus que s’han sentit
en el debat. Les hem recollit, no les hem analitzat ni agrupat, ni
ampliat. Després del PIC de Can Masdeu del 18 de març amb els
horts comunitaris de la Vall de Can Masdeu, proposem analitzar
més a fons els que hem aportat entre totes. Moltes gràcies!!!

1. Un hort comunitari okupat ha de tenir alguna relació
amb l’Ajuntament?
2. És necessari obrir més horts comunitaris?
3. L’hort és un espai de trobada i de convivència del
barri? (dit d’una altra manera, l’hort és més que un
hort?)
4. Hort parcel·lat o hort comunitari?
5. Acció Política ( teníem tres preguntes separades i una
altra dinàmica, però per manca de temps aquesta la
fem en debat obert:
o L’hort és Acció Política?
o Fem suficient Acció Política des dels Horts?
o Quin tipus d’Acció Política fem i quina
podríem fer des dels horts?

D’ON SOM????

Al debat, hi havia gent de Barcelona (Horta, el Xino, Sant
Andreu, Can Masdeu, la Clota, plaça Catalunya) de Salt, De
Fornells de la Selva, de Girona, del Monsteny i de Helsinki!

Clica a la imatge per veure les fotografies del PIC!

1. Un hort comunitari okupat ha de tenir alguna relació amb
l’Ajuntament?
-

-

Se’n poden obtenir beneficis de la relació.
Si és un espai gran i amb molta productivitat sí però si és
petit millor mantenir-se al marge.
No, perquè el sistema t’absorbeix i no volem un tipus
d’ecologia “Veritas”.
No fa falta perquè és una iniciativa popular. “Si tienes agua,
tierra i sol, tienes un huerto.”
Si es tracta d’una acció política no té sentit la relació, en
canvi si és un espai de reconstrucció social pot ser útil el
intercanvi.
Tot depèn del projecte en qüestió.
Potser en un principi la idea és no tenir relació però després
les coses canvien i una conversació no té perquè ser una
absorció.

2. És necessari obrir més horts comunitaris?
-

És necessari reforçar els horts que ja existeixen per fer-los
més grans abans que obrir-ne de nous.
És interessant saber quanta gent vol fer-se responsable de
l’espai abans de crear un nou hort.
Realment, és un moviment que té molta gent?
Un hort necessita constància i permanència física.
En el cas d’obrir nous espais és interessant buscar espais
concrets, amb circumstàncies especials.
Quants més espais verds, millor viurem.
La comunitat ho som tots, cal incorporar la gent del barri.
Primer tirar endavant, segon reforçar el que existeix.
Quants més horts, més difusió.
El principal problema que ens trobem és: com fer que la
gent nova sigui participant?
Tot sóc cadenes de reacció.
Vivim en una cultura poc agrícola i poc participativa.
Hem de viure lo local.

3. L’hort és un espai de trobada i de convivència del barri?
(dit d’una altra manera, l’hort és més que un hort?)
-

-

El més important d’un hort és l’equip de l’hort però és
difícil la integració, hauria de ser un espai més inclusiu ja
que només s’arriba a un cert tipus de població.
Falta eficàcia i productivitat entre les trobades de barri i
horts.
Mai existirà un espai de TOT el barri, per tant, s’han de
focalitzar els espais amb la seva pròpia filosofia.
El fet de ser un hort urbà comunitari implica està dintre
del barri.
La cooperació amb el barri sempre hi és.
Estem en horts per aprendre i l’aprenentatge és de
molts camps.

5. Hort i acció política: L’hort és Acció Política? Fem suficient
Acció Política des dels Horts? Quin tipus d’Acció Política fem i
quina podríem fer des dels horts?
-

4. Hort parcel·lat o hort comunitari?
-

Parcel·lar no vol dir apropiar-se de l’espai?
Hi ha l’opció de parcel·lar per grups i no a individus sols.
És un lloc d’intercanvi de pensament i ideologies.

-

El fet de voler orientar una d’aquestes iniciatives genera
col·lectivisme i consciència política.
Una visió crítica sobre el que succeeix a fora genera
organització en front al malestar de la societat.
Fer un hort és per si sol acció política.
L’hort, la seva situació i entorn, al apropar-se a la persona
genera preguntes, és una eina per poder accedir a la gent.
És acció política en quant a la producció de la vida.
Pots arribar a la creació del teu propi menjar.
L’acció està en intentar ser cada cop més lliures.
Una acció política des dels horts és l’apropiació dels espais
públics. Un hort és un espai social obert on trobem la
integració de diferents cultures, és un punt de trobada.
Un hort dóna identitat al territori.
Un hort també és una acció de transformació personal, on
podem canviar la relació amb la terra.

