
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Gràcia 

 AL REGIDOR DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

Na Olga Hiraldo i Martí , en la seva qualitat de Consellera Portaveu 

del Grup Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia 

exposa: 

 

- Atès que la xarxa d'horts urbans de Barcelona és un programa 

participatiu destinat a les persones més grans de 65 anys, amb 

l'objectiu d'incorporar-los a activitats de millora ambiental a 

través del conreu d'hortalisses seguint els principis de 

l'agricultura ecològica.  

 

- Atès que els horts urbans tenen uns importants valors socials 

entre les persones que hi participen, a banda dels beneficis per 

a la seva salut. També tenen un alt valor ambiental per a la 

ciutat, ja que esdevenen nous espais verds públics. 

 

- Atès que la xarxa d'horts urbans conté dos horts ubicats al 

Districte de Gràcia: l'Hort de l'Avi i l'Hort de Turull, i 

actualment té parcel·les no assignades. 

 

- Atès que en l'actual context de crisi sanitària de la COVID-19, 

les persones grans són altament vulnerables i han patit i 

pateixen les conseqüències de la pandèmia, tant pel que fa a la 

salut com als impactes socials i econòmics. 

 

- Atès que una part del programa es reserva a entitats amb 

persones amb diversitat funcional o en risc d'exclusió social. 

 

- Atès que l’ús de les parcel·les s’autoritza mitjançant un sorteig 

i els terrenys es cedeixen per cinc anys amb un període de 

prova inicial de sis mesos. 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Gràcia 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del 

Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament intern d’organització i 

funcionament del Districte de Gràcia formula el següent: 

 

PREC 

 

Demanem que s'obri el més aviat possible el procés de sorteig de 

parcel·les, per tal d'assignar les que resten lliures als horts urbans 

del nostre Districte: l'Hort de l'Avi i l'Hort de Turull. 

 

 

 

 

 

Olga Hiraldo i Martí 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 12  d'octubre de 2020 

 


