
Moció del GM de la CUP al  Ple de l’Ajuntament de
Manresa de 20 de Juny del 2013 a favor d’ampliar
l’oferta d’horts urbans.

Atès que a Manresa ja hi ha diferents centres educatius que compten amb un petit hort
a iniciativa de l’escola, així com horts municipals al barri del Xup i al regadiu del Poal.

Atès que els  horts  urbans,  espais  d’horta ubicats  en zones urbanes i  periurbanes,
produeixen un benefici social més que destacable, principalment, per la seva funció,
de lleure, educativa, cultural, d’autosuficiència alimentària i terapèutica.  Els horts, en
una  conjuntura  com  l’actual  on  l’atur  ha  esdevingut  una  de  les  principals
problemàtiques  de  la  nostra  societat,  poden  esdevenir  espais  ocupacionals  per  a
aturats amb dificultats de trobar feina.   L’hort urbà també apareix com a espai per a la
teràpia ocupacional, i s’orienta a col·lectius específics com són el dels malalts mentals,
drogodependents,  discapacitats  intel·lectuals,  gent  gran  en  edat  senil,  i  també  en
malalts d’Alzheimer, entre d’altres

Atès que a Manresa hi ha diverses entitats solidàries que gestionen o volen gestionar
horts urbans o periurbans.

Atès que dins la trama urbana del Manresa disposem d’una gran quantitat de solars
buits  i  abandonats,  molts  d’ells  idonis  per  a  l’impuls  d’un  projecte  d’aquestes
característiques, ja que, molts i moltes propietàries d’aquests espais podrien cedir els
solars per al desenvolupament d’aquest projecte. Acabant, amb aquesta iniciativa amb
molts problemes de seguretat ciutadana, higiene i salubritat, donant un ús social a uns
espais privats que generen molèsties a la ciutadania. 

Atès  que  al  municipi  de  Manresa  hi  ha  un  gran  nombre  de  solars  edificables  de
titularitat municipal o no es preveu que s’hi construeixi ni a curt ni a mitjà termini. 

Proposa:

1.- La creació d'una Comissió d'Horts Municipals,  vinculada a les regidories de Medi
Ambient i de Territori, formada per tècnics o tècniques municipals i representants dels
usuaris i les entitats que gestionen o volen gestionar horts comunitaris.
 
2.- La Comissió estudiarà i proposarà la creació d'horts municipals (ubicació, facilitat
de rec, cost econòmic, formació tècnica, accés al mercat local, fórmules de protecció
dels espais de cultiu, gestió del projecte, reglament de funcionament o altres qüestions
que  la  Comissió  cregui  oportunes).  Aquests  nous  espais  dedicats  a  l’horticultura
urbana podran ser de titularitat municipal o privada. En aquest darrer cas, la comissió
farà de mitjancera entre la propietat i els possibles usuaris.

No obstant això, el Ple decidirà



Adam Majó Garriga                GM de la CUP                  Manresa, 13 de juny del 2013  


