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L'Ajuntament entrega 162 eines de treball a una desena d'entitats que gestionen els horts urbans

Director, Wednesday 23 December 2020 - 11:47:10

Actualment hi ha 13 projectes en marxa

Terrassa compta amb horts urbans instal·lats en solars públics o privats dins la ciutat, gestionats per associacions veïnals, socials
i ambientals dels diferents barris, des de l'any 2013. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Carles Caballero, ha formalitzat avui
l'entrega de 162 eines de treball (principalment, rasclets, aixades, pales, cabassos, carretó, pics...) a la desena d'entitats que ho han
sol·licitat. D'aquesta manera, l'Ajuntament mostra el seu compromís amb aquests projectes que fomenten la solidaritat, la cohesió
social, el benestar personal i que, en moments com l'actual, facilita la producció i l'autoconsum de productes hortícoles a les
famílies.

Les entitats que gestionen els 13 projectes actuals són: Ciutat Sembrada (c/ Vinaròs, 5); Amb Arrels i El Boixac Associació (c/
Valls, 49); Amics dels horts urbans de Terrassa i l'Eina (c/ Zamora, 2); ANDA Terrassa (c/ Zamora, 2); AV La Cogullada (carrer de
Palet i Barba, 177); Plantem-nos (c/ Montserrat, 151); AV Segle XX (c/ Valls, 38); AV La Cogullada (carrer de Guillem de Muntanyans,
111); Xarxa Solidaritat Popular (c/ Joaquim Vayreda / passeig del Vint-i-dos de Juliol); AV Can Tusell (carrer de Gregal, 1) i Creu Roja
(c/ Font de la Noguera, 5 i 7).

El programa municipal Conreant Terrassa', nascut el 2013, articula la gestió de la xarxa d'horts urbans. L'Ajuntament facilita la
cessió dels terrenys a les entitats i/o col·lectius perquè desenvolupin el seu projecte durant un temps determinat. La demanda ha
anat creixent i no es descarta crear-ne varis a l'espai d'horta de Can Casanovas per donar resposta al constant increment de
peticions. Aquesta xarxa, que contribueix a crear biodiversitat a la ciutat, es pot ampliar en nous espais privats (solars, espais lliures
urbans...) i públics (solars de titularitat municipal, escoles...).

