
 
 

 

PREC SOBRE LES RELACIONS AMB ELS HORTOLANS DE GALLECS 

 

L’associació Hortelanos de Gallecs és una entitat que gestiona els prop de 300 horts que hi ha 

Gallecs, una activitat arrelada a Mollet  que proporciona sòl públic de l’espai rural de Gallecs per 

tal que les persones de Mollet que ho demanen puguin conrear el seu hort. Aquesta entitat, que 

agrupa tots els hortolans, cobra una quota a l’any als seus associats i gestiona els pous d’aigua i 

l’abastament de la mateixa, així com les taquilles, i d’altres temes que tenen a veure amb els 

horts. 

Aquesta associació es relaciona tant amb el Consorci de Gallecs, com amb l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès, per tal de poder tractar els temes importants i també solucionar possibles 

problemes que van sorgint amb la gestió d’aquestes terres. Darrerament, però, es fa palesa una 

manca de comunicació i de respostes als problemes que existeixen. 

Hi ha temes que preocupen, i molt, a l’Associació Hortelanos de Gallecs com per exemple: 

- Els camins poc cuidats dels entorns i que serveixen per arribar als horts. 

- Les taules de fusta fetes malbé pel mal ús i el vandalisme. 

- El vandalisme a les taquilles dels hortolans. 

- Arbres caiguts al damunt d’algun dels horts. 

- El mal que provoquen als horts els porcs senglars i els conills. 

- La possibilitat de disposar d’una trituradora per tal de fer adob i disminuir així també la 

feina als serveis de recollida de residus. 

- La recerca d’arrels d’alguns vegetals que són buscades de manera indiscriminada i que 

provoca el trencament d’algunes canonades d’aigua del reg comunitari. 

 

De del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES reclamem una reunió urgent amb els Hortelanos 

de Gallecs així com que es doni resposta a les seves inquietuds, que han de portar a una millor 

relació entre l’entitat i l’administració, així com a poder gaudir millor de Gallecs. 

Demanem el parer i l’explicació del Govern de Mollet de Vallès en aquest assumpte. 


