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L’Horta de Sant Joan de les Abadesses està formada per dos grans espais d’horts i tot
l’entorn adjacent a aquests. Se situa a banda i banda del riu Ter al seu pas per la
població: a banda dreta s’allarga des del Pont Vell fins a la font de la Puda; A banda
esquerra s’inicia a la desembocadura de l’Arçamala i segueix el canal fins a l’antiga
central.
Quatre són els aspectes que determinen una actuació decidida per part de
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en aquests espais:
•
•
•
•

La importància de l’Horta en l’estructura de la Vila i en l’imaginari de la
població. El seu especial interès històric i cultural.
La rellevància que ha pres en els últims anys com a zona de passeig. Un
significatiu augment d’ús social que cal potenciar i modular.
La pujança, entre la població, de la sensibilització vers el medi ambient.
L’inici d’algunes tendències poc recomanables i poc estètiques que cal
reconduir.

Alhora, i atenent a la singularitat d’aquest espai, l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, vol iniciar un projecte de Participació Ciutadana que ha de:
•

•
•
•
•

Copsar les inquietuds de propietaris i hortolans de l’Horta de Sant Joan de les
Abadesses davant la proposta de redacció i aprovació d’una normativa d’usos i
activitats.
Aquesta normativa ha d’anar arranjant, de mica en mica, les discordances
actuals i ordenar amb claredat el manteniment i la millora d’aquests espais.
Donar oportunitat al ciutadà local a participar en les decisions normatives del
consistori municipal.
Crear en la població l’hàbit de participar de manera activa.
Fomentar la participació en l’àmbit educatiu com a base per a potenciar la
participació ciutadana de futur.
Significar el punt de partida per crear un espai de participació ciutadana
permanent en l’àmbit municipal per part de l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.

En aquest sentit, es considera que els principals protagonistes d’aquest procés de
participació són precisament les persones directament implicades: els propietaris dels
horts i els hortolans que els menen.
La seva participació ha estat mitjançant sessions de treball, on s’han utilitzat les
tècniques de ‘Post-it’ i de ‘Tertúlia-Cafè’, diferenciant per una banda sessions de
treball de propietaris i sessions de treball d’hortolans. De la mateixa manera les
sessions de treball han estat particularitzades atenent als dos espais que conformen
l’Horta de Sant Joan: la banda dreta i la banda esquerra del riu Ter.
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Aquesta divisió, la de banda esquerra i banda dreta, i l’altra entre persones
propietàries i hortolanes no propietàries, s’ha portat a terme valorant les diferents
realitats (avantatges i inconvenients) de cada espai i les diferents percepcions dels
horts que es poden tenir (inconvenients, problemàtiques i solucions). Per altra banda
també s’ha tingut en compte que podria arribar a passar que la llibertat d’expressió
quedes cohibida en estar els uns davant dels altres.
Així mateix, com a santjoanins i santjoanines, se’ls ha encoratjat a participar en
l’enquesta en línia que planteja la projecció de l’Horta de Sant Joan de les Abadesses a
altres nivells de concreció.
Els àmbits treballats han estat:
•
•
•
•
•
•
•

Accessos i tancaments
Sistemes de reg
Cultius
Residus
Construccions i estructures
Animals domèstics i animals de companyia
Adobs i pesticides

Els àmbits a treballar i els apartats que es valoren en cada un d’ells han estat plantejats
i redactats per un equip tècnic conformat especialment per aquests procés de
participació. Les opcions per valorar les propostes, per part dels participants, en cada
apartat, corresponen a:
•
•
•
•

D’acord
Més aviat d’acord
No gaire d’acord
Gens d’acord

Tot i que en cada opció escollida es pot debatre ampliant o modulant la valoració, en
cas de valorar amb alguna de les dues últimes opcions sempre s’ha d’especificar el
perquè.
Es planteja, alhora, analitzant les primeres sessions de captació d’informació, i per tal
de donar més llibertat a la participació individual, disposar d’urnes al final de la sessió
de treball amb el lema ‘No vull marxar sense dir.....’
Amb aquesta última opció se’ls dóna l’oportunitat de:
•
•
•

Opinar de manera anònima sobre algun dels àmbits treballats.
Matissar alguns dels temes treballats o de les opinions exposades.
Proposar nous temes de debat que no s’han atrevit a plantejar públicament o
els han sorgit després de la sessió.
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Cal puntualitzar, però, que en cap cas és objectiu de l’Ajuntament és aprovar una
normativa exhaustiva, restrictiva i controladora. L’objectiu principal és el d’ordenar
l’ús de manera lògica, racional i entenedora. Per altra banda, i alhora, el mateix
Ajuntament planteja donar suport, tècnic i econòmic si cal, a propietaris i hortolans
perquè puguin donar compliment a l’adequació dels seus horts a la futura normativa.
En aquests casos prioritzarà aquells horts que a poc a poc vagin implantant mètodes i
tècniques d’agricultura sostenible. La voluntat de l’Ajuntament és extrapolar aquesta
normativa i fer-la obligatòria també a altres zones d’horts d’àmbit periurbà.

VALORACIÓ DELS ÍTEMS PLANTEJATS
Accessos i tancaments
‘S’ha de definir la xarxa de camins diferenciant les característiques dels
camins d’àmbit públic i les característiques dels camins d’ús particular
dels hortolans’
1. A la xarxa de camins principals, d’ús públic, s’implantarà un sistema de senyalització
per a informar de la privacitat dels horts i per recordar el bon comportament als
ciutadans.
Valoració majoritària:

d’acord
Plantejaments addicionals: Aquesta proposta es
troba molt ben valorada per propietaris i
hortolans de la banda dreta. Per contra, a la
banda esquerra no es troba tan necessària a no
ser que se senyalitzin i potenciïn camins de
passeig per la seva zona.

Discordança:

Cap

2. A la xarxa de camins secundaris, d’accés als diferents sectors dels horts, i als camins
terciaris d’accés a cada finca, els hortolans mantindran les parets de pedra seca
arreglades i a la vista.
Valoració majoritària:

D’acord / Més aviat d’acord

Plantejaments addicionals:

La proposta de mantenir les parets seques
arreglades i a la vista (treure els plàstics negres
que cobreixen moltes d’elles), només pren
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rellevància en els horts compresos entre el Pont
Vell i el Pont Nou.
Discordança:

Alguns dels participants posen de manifest que el
cobriment amb plàstics negres és precisament
perquè no creixin males herbes entre les pedres.
Que treure les herbes els significa molta feina.
Que sovint són molts metres de mur i que, amb
ajuda de l’Ajuntament, es podrien reomplir amb
ciment les escletxes entre les pedres per
solucionar el problema de les males herbes.
Altres participants opinen que les solucions
proposades són pitjor que el problema plantejat.

3. Per a tota la xarxa, camins principals (Ajuntament), secundaris i terciaris (hortolans),
es mantindran els marges verds i es prohibeix l’ús d’herbicides.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Els propietaris plantegen en general que gairebé
no s’utilitzen aquests productes.

Discordança:

Cap

4. Per a l’accés motoritzat caldrà el permís exprés de l’Ajuntament.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Propietaris i hortolans de la banda dreta
manifesten que:
· Això ja es fa en l’actualitat, salvant alguna
excepció.
· Que el camí d’accés per la font de la Puda
sovint es troba en males condicions per
poder accedir en cotxe.
Propietaris i hortolans de la banda esquerra
manifesten que:
· Per a ells és molt difícil accedir des del
carrer Jussà i demanen si podrien accedir
des de l’altra banda de manera habitual,
passant pel nou pont. En aquest cas
s’hauria de condicionar l’accés.

Discordança:

Cap
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5. L’Ajuntament establirà un element de delimitació per separar la zona d’horta de la
zona d’ús públic. Aquest element ha de ser ben visible, però senzill i discret, integrat en
l’entorn i que no trenqui la vista paisatgística dels horts.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Els propietaris i hortolans de la banda esquerra
estan d’acord que en el seu cas no és del tot
necessari. No troben gent ni gossos que els entrin
als horts. Els seus horts queden molt ben
delimitats i són poc accessibles des del camí
principal.
Només el cas dels horts més allunyats, els que
estan entre el canal i el riu Ter tenen problemes
referents a possibles tancaments: cabirols i
robatoris.
Alguns hortolans de la banda dreta posen de
manifest que els problemes principals estan
ocasionats pels gossos solts i per la gent que els hi
entra per poder fotografiar millor el Pont Vell (els
desmais propers els hi dificulten prendre la imatge
sencera del pont).

Discordança:

Cap

6. Els possibles elements delimitants, per part dels hortolans, de les seves finques
també han de ser discrets, integrats en l’entorn i que no trenquin la visual paisatgística
dels horts (no es podran aprofitar el que es consideren andròmines).
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

De la banda esquerra manifesten que en el seu cas
és difícil tancar les seves finques, ja que els camins
de comunicació ja són molt estrets i no passarien.
Manifesten a més que no hi ha cap problema de
tancaments que dificultin l’accés entre finques.

Discordança:

Cap.

7. Es donarà un temps de fins a un any per a treure andròmines i mals endreços dels
horts. L’Ajuntament disposarà en dates determinades un contenidor proper per a tal
efecte.
Valoració majoritària:

D’acord
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Plantejaments addicionals:

Alguns propietaris i hortolans puntualitzen, i la
resta està d’acord, en què no cal tot un any per a
arranjar el tema de les andròmines. Un cop
acabada la temporada forta de l’Horta amb un o
dos mesos ha de ser suficient. Creuen que així fins
i tot serà més eficaç.

Discordança:

Hi ha alguns tancaments, fets amb material
aprofitat, amb molta gràcia. Existeix el cas d’un
somier que fa de porta d’entrada, arranjat amb
molta originalitat i estèticament sembla que no
desentona.

A MÉS A MÉS
En aquest àmbit d’accessos, tant propietaris i hortolans de la banda dreta com
propietaris i hortolans de la banda esquerra, sí volen puntualitzar el mal estat dels
camins principals que són públics.
Horts de la banda dreta:
•

L’accés des de la Plana està en molt mal estat:
▪ El camí s’ha convertit en un sender per om ja no es pot baixar ni amb un
carro de mà.
▪ El fort pendent i el pedregar actual, ocasionat per l’aigua de pluja, fan
que la gent es pugui entrebancar fàcilment.
▪ No hi ha cap barana que faci de protecció a l’estimball de la banda
esquerra.
▪ En aquests moments ja hi ha alguna esllavissada que s’hauria d’arranjar
i preveure esllavissades futures.

•

L’accés dels horts per la banda del canal és una mica perillós especialment a
l’hivern que el terra pot estar glaçat. La barana existent està trencada
(vandalisme juvenil) en alguns trams i en altres no s’ha implantat mai.

•

Seria convenient el fet de tenir accés, amb permís previ, des de la font de la
Puda i per sobre la passera en casos especials.

Es considera que el futur d’aquesta part de l’Horta depèn bàsicament de l’adequació i
millora dels accessos. Per una banda molts hortolans actuals aviat tindran dificultats
per accedir en comoditat a causa de l’edat i els possibles hortolans joves, la renovació
generacional, no voldran ser-ho amb aquestes condicions.
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Horts de la banda esquerra:
•

L’accés des de les 5 fonts s’espatlla sovint a causa de l’escorrentia d’aigua,
ocasionada per la pluja, provinent del Pont Vell i que l’embornal del mateix no
es capaç d’engolir. El mal estat del camí pot provocar fàcilment caigudes i
lesions.

•

L’accés, a peu o motoritzat, des de la banda de la font de la Puda no ha estat
mai del tot resolt al seu pas pel Puig de les Forques i per sobre l’Oganes.

•

Molts propietaris volen fer esment sobre l’accés que sortint des de la meitat de
la baixada a la font de la Puda porta a la zona de l’Horta. Tenen el
convenciment que es tracta d’un camí públic, molt utilitzat en temps passats,
molt còmode i convenient i que en aquests moments està ocupat per
particulars.

Sistema de reg
Existeix la voluntat de fer arribar, a mitjà termini, aigua de reg a
ambdues zones de l’Horta de Sant Joan de les Abadesses.
1. Cal que els hortolans implantin, a curt i mitjà termini, sistemes de reg que
afavoreixin l’estalvi d’aigua. S’organitzaran cursets i tallers d’instal·lació per poder
portar-ho a terme.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Demanen que se’ls haurà d’explicar quin tipus de
reg és el millor segons el tipus de cultiu.

Discordança:

Existeixen certs dubtes sobre la capacitat, potser
econòmica, per a portar-ho a terme.

2. A causa de la legislació supramunicipal de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’hauran
d’anar eliminant les captacions d’aigua existent a curt i mitjà termini.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Existeix una preocupació alarmant per part
d’alguns propietaris i hortolans: si no hi ha aigua,
no hi ha horta. Demanen quan es preveu que
l’aigua de reg municipal arribi a les zones.
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Discordança:

Cap

3. Es prohibiran tots els dipòsits d’aigua que no siguin estancs, així com a plates,
galledes, etc., que puguin afavorir la proliferació del mosquit tigre.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Els bidons són molt visibles, però, safates, pots,
plates, etc. no ho són tant. Qui vigilarà?

Discordança:

Alguns pensen que potser serà complicat de fer
complir. Altres pel contrari pensen que els
hortolans ho entendran perfectament.

4. Els dipòsits estancs seran desmantellats, en un període breu de temps, una vegada
s’hagi fet arribar l’aigua de reg per part de l’Ajuntament.
Valoració majoritària:

D’acord / No gaire d’acord

Plantejaments addicionals:

Si els dipòsits, encara que siguin estancs, s’han de
treure suposadament per qüestions estètiques, cal
tenir en compte també que si des de l’Ajuntament
es vol potenciar l’agricultura ecològica i sostenible,
molts d’aquest dipòsits recullen l’aigua de pluja de
teulades de barraques i d’hivernacles. Això s’ha de
tenir en compte com a punt especialment
sostenible perquè estalvia fins i tot aigua de
captació externa als horts.

Discordança:

Cap

5. Es donarà un temps breu per a eliminar qualsevol receptacle que pugui contenir o
retenir aigua (com per exemple aigua de pluja) i no sigui estanc.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap
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A MÉS A MÉS
•

La inquietud més estesa és la data aproximada d’arribada d’aigua de reg per
part de l’Ajuntament, davant de la possible aplicació legislativa per part de
l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).

•

Per altra banda també els preocupa la manera de fer arribar l’aigua fins a la
seva finca i els costos:
▪ Suposen que hi haurà diferents i suficients tomes d’aigua per a facilitar i
abaratir la captació fins al seu hort.
▪ Suposen que l’aigua, tal com diu l’Ajuntament, serà gratuïta.
▪ En el cas de l’adequació dels sistemes de reg, qui ha de pagar,
propietaris o hortolans?

Cultius
És possible que s’hagi d’establir una normativa que reguli el tipus de
plantació que es porti a terme a l’Horta de Sant Joan.
1. S’establirà un llistat de quines espècies i varietats es poden o no es poden plantar.
Valoració majoritària:

D’acord / Més aviat d’acord / No gens d’acord

Plantejaments addicionals:

Voldrien veure primer aquest llistat.

Discordança:

Alguns opinen que no cal perquè el lloc i el
costum ja condicionen el que s’ha de plantar.
Altres pensen que paraula horta ja defineix el tipus
de plantació. Algú opina que en ser propietat
privada es pot plantar el que es cregui més
convenient.

2. Es podran plantar arbustos i arbres fruiters en tota la finca.
Valoració majoritària:

D’acord / No gaire d’acord

Plantejaments addicionals:

Es planteja que potser tot un hort ple de fruiters,
sobretot si és una mica gran, no serà de consum
propi com és tradició a l’Horta. Però no ho acaben
de trobar malament.

Discordança:

Poca i en el cas abans plantejat.
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3. La superfície plantada amb arbusts i arbres fruiters podrà ocupar com a màxim un
terç de la finca.
Valoració majoritària:

D’acord / Més aviat d’acord

Plantejaments addicionals:

Els mateixos que en la proposta anterior.

Discordança:

No

4. Es podran plantar arbusts i arbres destinats a la jardineria.
Valoració majoritària:

Més aviat d’acord / Gens d’acord

Plantejaments addicionals:

Ja existeixen des de fa temps alguns horts on es
planten arbres de Nadal i una finca fa poc que té
castanyers d’Índies.
Per plantar arbres de Nadal ja hi ha altres llocs del
municipi més adients. L’Horta no és lloc per
plantar arbres de jardineria.

Discordança:

Sí, molt polaritzada els que opinen que no s’han
de plantar arbres de jardineria. No tan polaritzada
en els que admeten aquests tipus de plantació.

5. La superfície plantada amb arbusts i arbres de jardineria podrà ocupar com a màxim
un terç de la finca.
Valoració majoritària:

Més aviat d’acord / Gens d’acord

Plantejaments addicionals:

Els mateixos que en la pregunta anterior i es
puntualitza que en tot cas s’hauria de tenir en
compte la mida de la finca.

Discordança:

Sí, la mateixa que en la pregunta anterior.

6. En el cas que es plantin arbres, aquests estaran a una distància suficient de les
finques limítrofes per a no causar cap perjudici als hortolans veïns (arrels, ombra, etc.).
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Cal distingir entre arbres fruiters i arbres de jardí.

Discordança:

Cap
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7. Com a mínim dos terços conreables de la finca han d’estar destinats a les
hortalisses.
Valoració majoritària:

Més aviat d’acord / No gaire d’acord

Plantejaments addicionals:

Els plantejats en les últimes preguntes.

Discordança:

Sí, la mateixa que en les últimes preguntes.

8. En cas que no es treballi una finca el propietari s’ha de fer càrrec de tenir-la
arranjada i polida.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Un hortolà fa esment que l’abandonament que es
troben els horts a tocar del seu li és un perjudici
substancial.

Discordança:

Cap

9. A mitjà termini l’Ajuntament donarà suport (logístic, de reg, etc. ) només a aquells
hortolans que cultivin sota els criteris de l’agricultura ecològica (no utilitzar herbicides
ni plaguicides, implantar sistemes de reg que estalviï aigua, fer compostatge dels
residus de la finca, recuperar el planter de varietats tradicionals, etc.). S’organitzaran
cursets i tallers per poder-ho portar a terme.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

10. Utilitzar sempre canyes, vares o branques d’origen natural com a aspres de l’horta.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

es fa incidència en el fet que ja es fa normalment

Discordança:

No
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A MÉS A MÉS
•

Respecte als arbres es puntualitza a posteriori, en aquest cas tothom està
d’acord, que:
▪ Es pot plantar algun arbre si aquest és fruiter, per consum propi, o per a
fer ombra en un racó de descans. Això ja vindrà condicionat per la mida
de la finca.
▪ En el cas que es permeti plantar arbres ha de quedar ben definit quina
alçada i mida poden assolir per tal de no molestar els horts veïns
(ombra, arrels, caigudes...).

•

Referent a aquest últim apartat, alguns propietaris i hortolans de la banda
dreta del Ter estan preocupats per l’alçada i el perill de caiguda dels pollancres
que ressegueixen la riba del riu.

•

També es planteja destinar un tros de finca pública a plantar canya perquè els
hortolans puguin anar a fer aspres. S’ha de tenir en compte el control d’aquest
espai, ja que la canya pot arribar a ser una espècie invasora.

•

Es comenta que seria bo que propietari i hortolà signessin algun tipus de tracte
que lligues els compromisos a ambdues bandes (deixar l’hort en bones
condicions, acatament de la normativa, etc.). En aquest sentit es demana que
l’Ajuntament pugui perfilar un tracte tipus que pugui servir d’exemple.

•

També es considera que el propietari informi de qui és l’hortolà que porta el
seu hort, i notificar els canvis que puguin haver-hi en un futur.

Residus
La Conservació i millora del medi ambient fan del tot imprescindible la
regulació de residus ocasionats directament i indirectament pels horts.
1. L’Ajuntament col·locarà, puntualment en dates establertes i en un lloc proper, un
contenidor destinat a les andròmines per tal de deixar els horts arreglats (tanques,
mobiliari, fustes i ferros, bidons, etc.). En el termini d’un any l’hort ha de quedar lliure
d’aquests elements
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Es creu més eficaç un temps breu, més que no pas
un temps llarg, el de disposar un contenidor per a
tal efecte. Alhora també es creu més convenient
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posar-lo a la tardor – hivern o a l’hivern primavera
Discordança:

Cap

2. L’Ajuntament col·locarà cada any, i durant un breu període de temps , a final de
temporada, contenidors destinats als residus voluminosos tant orgànics com
reciclables.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Els mateixos que en la pregunta anterior.

Discordança:

Cap

3. L’Ajuntament promourà, per tal d’abaratir costos, la compra i utilització de
compostadors individuals i tancats (per evitar proliferació de rosegadors) entre els
hortolans.
Valoració majoritària:

D’acord / Més aviat d’acord

Plantejaments addicionals:

Els agradaria saber quins tipus de compostadors
són els més convenients per a la mida del seu hort
i quin preu poden tenir.
Alguns ja fan compostatge sense compostador i
demanen si poden continuar fent-lo d’aquesta
manera.
Alguns propietaris i hortolans esperen que la
proposta no esdevingui obligatòria.
També ha sorgit el tema del compostatge
comunal, però s’ha abandonat ràpidament per
plantejar el problema de qui faria la feina
continuada.

Discordança:

S’ha plantejat que si tots o molts horts tenen
compostadors també es pot considerar un
problema estètic.

4. L’Ajuntament col·locarà un contenidor fix destinat a recollir envasos de productes
perillosos (plaguicides, herbicides, fertilitzants, etc.).
Valoració majoritària:

D’acord
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Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

5. Les deixalles de tipus domèstic seran responsabilitat de cada hortolà. Se les
emportarà i seleccionarà al seu domicili.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Alguns han proposat que també es podrien
utilitzar les papereres que s’haurien de posar en
els camins públics que utilitza la gent que va a
passeig.
També ha sorgit el tema del fet que als camins
públics, els propietaris dels gossos també haurien
de recollir els excrements.

Discordança:

Cap

6. Els hortolans que tinguin bestiar, hauran de tenir l’assegurança agrària corresponent
i s’han de fer càrrec dels animals morts i dels residus ocasionats per aquests, de
manera ràpida i eficient per tal d’evitar problemes sanitaris i de convivència.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

S’ha de pressuposar que alguns ja ho tenen
arreglat i altres ho hauran de fer. Plantegen que
potser caldrà el control directe, i l’ajuda per a fer
el paperam, per part de l’Ajuntament.
Sorgeix la qüestió d’una persona que en la seva
parcel·la acumula fems de manera exagerada.
En aquests moments els animals morts de mida
petita com els pollastres, s’enterren directament
en el mateix hort.

Discordança:

Cap

A MÉS A MÉS
•

Es demana, per part d’alguns hortolans, que se’ls expliqui quins són els
productes perillosos i com s’ha de fer la manipulació.

•

També es planteja que s’expliqui bé quins són permesos i quins no ho són.
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•

Sorgeix la qüestió que se’ls proposi alternatives comprovades en cas que
existeixin.

Construccions i estructures
S’han de definir el tipus de construccions i estructures que es poden
aixecar a l’Horta de Sant Joan, així com les mides, els materials i els
colors permesos.
1. Els serveis tècnics de l’Ajuntament definiran els tipus de construccions que es poden
implantar a l’Horta de Sant Joan.
Valoració majoritària:

D’acord / Més aviat d’acord

Plantejaments addicionals:

Existeix preocupació en el cas de barraques i
casetes existents.
Tothom està d’acord que els agradaria saber quins
tipus de construccions seran les permeses.

Discordança:

Segons quin tipus de barraca, caseta o cobert, pot
sortir força més car. En aquest cas no veuen gaire
clara la reglamentació. L’hort no és per guanyar-se
la vida.

2. La instal·lació de qualsevol construcció o estructura ha de tenir el permís del
propietari de la finca i el vistiplau de l’Ajuntament (també de l’associació
d’hortolans si fos el cas).
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

3. La mida (superfície, forma i alçada) de les casetes de les eines, de les barraques o
dels coberts estaran regulades atenent a la superfície i configuració (forma, situació,
orientació, etc.) de la finca.
Valoració majoritària:

D’acord
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Plantejaments addicionals:

Es pregunta que ha de passar amb les estructures
actuals que no s’avinguin amb la normativa.

Discordança:

Sembla que hi ha dubtes i posicionaments
diferents, però no s’acaben de confirmar.

4. Els materials i els colors utilitzats en la construcció de casetes per les eines, les
barraques i/o els coberts estaran regulats atenent a criteris de sostenibilitat i en
consonància amb l’entorn.
Valoració majoritària:

D’acord / Més aviat d’acord

Plantejaments addicionals:

Preocupa que això pugui influir molt en el preu.

Discordança:

No

5. La mida (superfície, forma i alçada) dels hivernacles i minihivernacles estaran
regulades atenent a la superfície i configuració de la finca.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

6. Es regularan els materials emprats en la construcció d’hivernacles des del punt de
vista estètic i mediambiental (naturals, sostenibles, durables, reciclables, etc.)
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

7. Es prohibiran les instal·lacions fixes o temporals destinades a barbacoes, festes i
trobades de caràcter privat.
Valoració majoritària:

D’acord / Gens d’acord
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Plantejaments addicionals:

Fer-se una mica de cansalada per a esmorzar no
s’ha de considerar una barbacoa.

Discordança:

Existeix un cas en què un grup d’hortolanes
utilitzen l’hort algunes vegades l’any per a fer un
arròs o una costellada amb motiu d’alguna
celebració per part d’alguna d’elles. Això es pot
considerar una activitat de cohesió social més que
no pas un problema.

8. Només serà permès el mobiliari temporal (taules i cadires, per a fer una parada de
descans o per a fer un mos).
En cap cas no ha de quedar muntat un dia per l’altre.
Valoració majoritària:

Més aviat d’acord

Plantejaments addicionals:

Habitualment s’utilitza mobiliari casolà de rebuig
que en estar a la intempèrie es degrada
ràpidament i fa, literalment, “mal d’ulls”.

Discordança:

Cap

9. Si el mobiliari complementari és fix (banc, taula, etc.) aquest ha d’anar en proporció
a la finca, ha de ser d’estil rústic i en consonància amb l’entorn.
Valoració majoritària:

D’acord / Més aviat d’acord

Plantejaments addicionals:

En alguns casos no els ha quedat clar que significa
ben bé “en consonància amb l’entorn”.

Discordança:

Cap

10. La superfície coberta per malles anti pedregada, així com l’alçada, estaran
regulades atenent a la superfície i configuració de la finca.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

S’haurà de tenir en compte el tipus de cultiu.
Donar una mica de marge a l’hortolà en cas que
tingui un cultiu majoritari en extensió.

Discordança:

Cap
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11. S’establirà el verd com el color adequat per a la instal·lació de les malles anti
pedregada.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

A MÉS A MÉS
•

•

•

Propietaris i hortolans esperen que l’Ajuntament no sigui molt restrictiu en el
tema de construccions i que existeixi un ventall de possibilitat per a escollir la
més convenient a cada propietari o hortolà.
Es demana que han de fer en cas de voler construir una caseta o un hivernacle
pròximament si encara no està aprovada la normativa ni saben quines seran les
opcions.
Algunes estructures no estandarditzades i fetes amb materials reutilitzats són
estèticament molt acceptables.

L’Ajuntament es plantejarà donar suport econòmic per a edificar barraques d’obra
que són les tradicionals en l’Horta de Sant Joan.

Animals de companyia i animals domèstics
Atenent especialment a les lleis municipals i supramunicipals pertinents,
la tinença d’animals de companyia (gossos, gats, etc.) i d’animals
domèstics (aviram, conills, xais, etc.), serà estrictament supervisada.
1. Tots els animals hauran d’estar degudament censats i reglamentats.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Alguns assistents expliquen que ells ja els tenen
censats.
Sembla ser, però, que altres no els tenen censats.

Discordança:

Cap

2. Si cal, els serveis tècnics de l’Ajuntament donaran suport en la complementació de
la documentació necessària o indicaran a quins estaments dirigir-se.
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Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

3. La tinença d’animals domèstics serà estrictament per a autoconsum. El nombre
màxim de caps, de cada espècie, vindrà regulat per aquesta consideració.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Els interessats expliciten que tots són per
autoconsum. Per altra banda no saben quin és el
nombre màxim de caps permesos.

Discordança:

Cap

4. Les instal·lacions i les condicions sanitàries i de benestar dels animals seguiran les
lleis establertes en aquests casos, i es revisaran periòdicament. Les sancions seran les
estipulades pels mateixos reglaments.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Els interessats expliciten que pel seu propi interès
els animals ja estan ben cuidats. Per altra banda
no sembla que tinguin del tot clar quines són les
condicions sanitàries establertes per llei.

Discordança:

Cap

5. La retirada d’animals morts anirà a càrrec del propietari i es farà de manera
imminent atenent a les indicacions sanitàries pertinents.
Serà convenient disposar d’una assegurança agrària personal.
Valoració majoritària:

D’acord / Més aviat d’acord

Plantejaments addicionals:

Alguns assistents sostenen que potser per animals
petits això no caldrà.

Discordança:

Cap
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6. De la mateixa manera, els residus (fems, restes de menjar, etc.) hauran de ser
degudament retirats o reutilitzats i no causar molèsties de cap mena ni als veïns, ni al
medi ambient.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Tots manifesten que ja utilitzen els residus per a
femar l’hort. Tots i així declaren que en una de les
finques s’acumula una quantitat desmesurada de
fems.

Discordança

Cap

7. Els animals de companyia només seran permesos als horts mentre l’amo estigui
present i l’animal no causi molèsties a altres persones o al medi natural.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

8. Als propietaris i hortolans que tinguin animals de companyia existents actualment a
l’horta, se’ls concedirà una moratòria fins a la mort de l’animal. Aquests animals, fins
al final dels seus dies, han de disposar d’un tracte correcte, d’una alimentació
adequada, d’instal·lacions adients i de la corresponent cartilla sanitària.
Valoració majoritària:

D’acord / Gens d’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

En un cas, un propietari-hortolà posa de manifest
que no troba correcte la prohibició de tenir gossos
‘habitant’ a l’hort. Fins i tot són necessaris en el
seu cas, ja que té gallines i les pot protegir de la
guilla.
També declara que la gent no ho té gens clar.
L’han denunciat per tenir el gos lligat i l’han
denunciat per tenir el gos lliure.
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A MÉS A MÉS
Alguns propietaris i hortolans manifesten que no saben com s’ha de fer per a ‘declarar’
els seus animals domèstics i demanen si des de l’Ajuntament els podrien dirigir o fins i
tot ajudar-los amb el paperam.
Es manifesta per part d’alguns dels assistents, que els pocs animals de companyia que
hi ha a l’Horta de Sant Joan ja estan ben cuidats segons els costums tradicionals i que
potser actualment les condicions que es demanen són més exigents. També opinen
que serà difícil fer canviar aquest pensament i és millor deixar-ho com està fins que
l’animal mori de mort natural.
Alguns propietaris i hortolans plantegen que els animals de companyia que més
molesten són els gossos que la gent deixen lliures tot passejant per vora dels horts. Les
queixes són especialment localitzades als horts de la banda dreta i sobretot en aquells
horts que limiten amb els camins públics (‘entren, ho trepitgen tot i t’ho pixen’ -sic -).

Adobs i pesticides
Es pretén iniciar un procés per tal d’anar regulant l’ús d’adobs, herbicides
i plaguicides i que a mitjà termini pugui implantar les bases de
l’anomenada agricultura ecològica.
1. L’Ajuntament proporcionarà suport tècnic (tallers, cursets, xerrades...) perquè
propietaris i hortolans puguin aplicar mètodes per a una agricultura més sostenible.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Als hortolans els preocupa que segons quines
tècniques, que ells no coneixen, siguin d’obligada
aplicació.

Discordança:

Cap

2. S’explicarà detingudament als hortolans les conseqüències de l’ús d’aquests
productes, l’adequada manipulació dels mateixos i la recollida selectiva d’envasos.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No
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Discordança:

Cap

3. Es determinaran, per al seu ús, els herbicides i plaguicides menys impactants en el
medi natural, tot i que a mitjà termini es tendirà a la seva prohibició.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

Alguns hortolans manifesten que potser sí que els
hauran d’explicar algunes alternatives en segons
quins casos.
Així i tot, la gran majoria declaren que ja fa temps
que no en fan servir

Discordança:

Cap

4. En cap cas s’utilitzaran herbicides i plaguicides als marges de camins i horts per tal
de mantenir la vegetació i la fauna autòctona que són alhora controladors de plagues.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap, una vegada se’ls ha explicat el perquè.

5. Es potenciarà l’adob natural mitjançant compostadors tancats, i s’anirà abandonant
a mitjà termini l’adob industrial a excepció de casos molt puntuals.
Valoració majoritària:

D’acord / No gaire d’acord

Plantejaments addicionals:

Ja s’ha plantejat en un apartat anterior la
problemàtica visual panoràmica, poc estètica, de
molts compostadors

Discordança:

Cap

6. Es facilitarà la compra de compostadors i es realitzaran els cursets pertinents per al
seu bon ús.
Valoració majoritària:

D’acord / No gaire d’acord
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Plantejaments addicionals:

Descrits en l’apartat anterior. A més alguns
hortolans ja fan el seu propi compostatge sense
necessitat de compostador.

Discordança:

Cap, sempre que la proposta no sigui obligatòria.

7. La mida i col·locació dels compostadors també estaran regulats.
Valoració majoritària:

D’acord

Plantejaments addicionals:

No

Discordança:

Cap

A MÉS A MÉS
Hortolans i propietaris - hortolans, expressen que se’ls haurà d’explicar quins
productes seran permesos i quins no i durant quant temps els podran utilitzar encara
(si els és del tot necessari).
Alguns propietaris plantegen fer una moratòria per anar prohibint els productes a poc
a poc per acostumar als hortolans al procés, amortir el rebuig, i tenir més èxit.
També es planteja a posteriori, en un principi va ser una opció abandonada per la
dificultat, de crear un sistema de compostatge comunal. Això potser es podria
plantejar si propietaris i hortolans arribessin a conformar-se com a associació.
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VALORACIÓ RESUM
La participació presencial, de propietaris i hortolans, l’hem de valorar més des del
vessant qualitatiu que des del vessant quantitatiu.
Cal però, agrair a tots ells la seva inestimable col·laboració. Moltes de les aportacions i
matisacions han estat especialment interessants i fins i tot, algunes, han obert nous
plantejaments de treball.
Era just preveure que la participació no seria nombrosa. Aquest procés de participació
és el primer que es porta a terme a Sant Joan de les Abadesses i la cultura de
participació ciutadana encara no està interioritzada. Per altra banda, molta gent no
s’atreveix encara a expressar la seva opinió en públic.
Amb la culminació d’aquest projecte s’acabarà d’entendre que la participació
ciutadana és del tot necessària.
La major part de les propostes plantejades per part de l’Ajuntament de cara a una
propera ordenació de l’Horta de Sant Joan de les Abadesses ha estat valorada molt
positivament.
La valoració d’aquestes propostes, afegint les valoracions de les enquestes que s’han
contestat online per part de la població de Sant Joan de les Abadesses i de les persones
lligades al municipi, han de ser puntuades, valorades i estudiades per part de l’equip
tècnic que ha de definir la nova ordenació de l’Horta i plantejar i redactar la normativa
que ha de ser aprovada per l’Ajuntament.
Hem de recordar que és voluntat de l’Ajuntament, extrapolar aquesta mateixa
normativa a totes les zones d’horts d’àmbit periurbà.
La participació presencial, de propietaris i hortolans, l’hem de valorar més des del
vessant qualitatiu que des del vessant quantitatiu.
Cal però, agrair a tots ells la seva inestimable col·laboració. Moltes de les aportacions i
matisacions han estat especialment interessants i fins i tot, algunes, han obert nous
plantejaments de treball.
Era just preveure que la participació no seria nombrosa. Aquest procés de participació
és el primer que es porta a terme a Sant Joan de les Abadesses i la cultura de
participació ciutadana encara no està interioritzada. Per altra banda, molta gent no
s’atreveix encara a expressar la seva opinió en públic.
Amb la culminació d’aquest projecte s’acabarà d’entendre que la participació
ciutadana és del tot necessària.
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Valoracions globals de cada apartat
Nombre de vegades que s’ha puntuat cada proposta plantejada a valorar:
D’acord

50 vegades

Més aviat d’acord

11 vegades

No gaire d’acord

6 vegades

Gens d’acord

5 vegades

Les propostes que han tingut aquesta
valoració ho han estat per part grups
reduïts de participants.

Cal matissar però, que de les cinc
propostes on hi ha hagut desacord només
dues vegades aquest desacord ha estat
polaritzat. Les altres tres vegades el
desacord ha estat minoritari.

D'acord
Més aviat d'acord
No gaire d'acord
Gens d'acord

Plantejaments addicionals
S’han considerat plantejaments addicionals aquelles aportacions sorgides de les
converses – debat que han contribuït a matissar, reordenar, ampliar i modular el
procés de participació.
En aquest apartat s’han aportat per part dels participants fins a 45 plantejaments
addicionals.
Aquesta xifra suposa un nombre molt important d’aportacions col·laterals i indiquen
una participació especialment activa dels assistents.

Discordances
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S’han tingut en compte com a discordances aquells aspectes on les valoracions han
estat molt dispars i la diferència d’opinió o bé ha estat molt polaritzada en el grup o bé
hi ha hagut alguna veu que ha discrepat de manera decidida.
La falta d’acord s’ha plantejat en 13 ocasions, però només en dues d’elles ha estat de
manera polaritzada, en totes les altres ocasions ha estat una sola veu discordant.
S’ha d’especificar, però, que les discordances han estat plantejades de manera molt
correcta, que no han estat especialment intenses i que la corresponsabilitat
democràtica ha estat exemplar.

Temes pendents
Associacionisme
Durant el procés, diverses vegades ha sorgit la possibilitat que propietaris i hortolans
puguin constituir una associació. Això donaria peu a poder treballar conjuntament amb
l’Ajuntament amb l’ordenació de l’Horta, en portar a terme la normativa aprovada i
modular l’evolució i adaptació de la mateixa normativa.
Per altra banda com associació es podria accedir a ajuts i subvencions tant a escala
municipal com a supramunicipal.
De la mateixa manera, en poder comprar tota mena de material de manera conjunta i
a l’engròs, amb la reducció de facturació associada, serà evident el benefici per a
tothom.
Tot i que no es descarta sembla que l’opció de compartir recursos, eines i materials,
sembla que és la que desperta menys interès.
També s’ha plantejat l’associació com a recaptadora, i sobretot com a tutora, de nous
hortolans per tal de recuperar algunes finques ara abandonades i fomentar aquesta
pràctica entre els joves de la població.
Així i tot, existeixen molts dubtes entre els participants sobre el que pot aportar
realment la creació d’una associació i les feines i problemes que això els pot
comportar.
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En aquest sentit, demanarien suport tècnic a l’Ajuntament si finalment s’optés per
aquesta preferència.
Per a poder opinar i decidir sobre aquesta qüestió s’havia organitzat una xerrada sobre
associacionisme per part de l’Associació d’Hortolans de la Garriga. Es tracta d’una de
les poques associacions d’hortolans d’horts familiars, no públics i que funcionen com a
tal de manera exemplar.
Malauradament a causa de les restriccions de reunió s’ha hagut de posposar la xerrada
per a moments més distesos.
Cursets i tallers
Una altra qüestió pendent és la d’escollir quin tipus de curset – taller sobre agricultura
ecològica, organitzat per l’Ajuntament, s’hauria de portar a terme just abans de
començar la temporada tradicional d’Horta.
Per tal de no perjudicar aquells propietaris i hortolans que han perdut l’hort, a causa
de les últimes inundacions causades pel temporal Glòria, s’ajornarà el curset – taller al
moment que els esmentats horts hagin estat recuperats.
Llistats
Acabar d’actualitzar el llistat de propietaris de l’Horta i crear un llistat d’hortolans no
propietaris.
Temporalització
Definir els passos i els terminis per aprovar i divulgar la normativa, objectiu d’aquests
procés, i la seva aplicació (especificant els temps que disposaran els horts per adaptarse a la mateixa).

Temes a resoldre
Existeixen, però tota una sèrie de nous temes, sorgits durant el procés de participació,
els quals no han pogut ser plantejats. Aquests temes, tot i tenir poca incidència, seran
estudiats pròximament per l’equip tècnic responsable per plantejar-los, si cal, en la
normativa que s’ha d’elaborar.
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D’aquests nous temes el que sembla tenir més incidència és l’ocupació i ús per part
d’un o més hortolans d’espais públics.
Mostres de possible ocupació de l’espai públic:
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Sant Joan de les Abadesses, 30 d’octubre de 2020
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