Nota de premsa
Terrassa, 26 de març de 2014

El Centre Cívic President Macià imparteix un curs
d’Iniciació a l’Horticultura Ecològica
L’activitat forma part del Programa d’Horts Urbans – Conreant Terrassa

Des del 25 de març, al Centre Cívic Francesc Macià, s’imparteix un curs d’Iniciació a
l’Horticultura Ecològica en el marc del Programa d’Horts Urbans – Conreant
Terrassa. Aquest curs té com a objectius bàsics, facilitar eines i instruments teòrics i
pràctics sobre el que és l’horticultura ecològica, i les seves diferències amb
l’horticultura tradicional.
La part teòrica del curs es fa en quatre sessions de matí i tarda en dos dies i
finalitzarà el 27 de març. Després hi haurà una part pràctica de vuit sessions de matí
i tarda que es portarà a terme durant els mesos d’abril i maig en els terrenys del
Programa d’Horts Urbans del carrer de Zamora, 2. El curs finalitzarà el dia 6 de
maig, dia en què es farà la darrera sessió pràctica.
Aquest curs va dirigit als membres dels vuit projectes operatius aprovats i que ja han
iniciat el seu procés. Hi participen unes trenta persones, quatre per cada projecte.
Aquestes persones s’encarregaran després d’impartir els coneixements adquirits i
d’ajudar a la resta de participants en cada projecte, en una tasca de cooperació
formativa. El curs va a càrrec d’un monitor expert en horticultura ecològica,
coneixedor dels projectes del Programa d’Horts Urbans.
Durant el curs es treballen aspectes com: el concepte d’”ecològic”, cultivar salut,
tipus d’hort ecològic, preparació de la terra, el reg, fertilització i compostatge
diversitat de conreus, rotació de cultius, planificació, les llavors, sembra i
trasplantament, biodiversitat, paràsits i malalties, o mètodes de control. La part
pràctica introduirà tots aquests coneixements en l’espai de conreu, tot aplicant la
formació teòrica rebuda.
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D’altra banda, el passat dimecres 12 de març, representants de les diferents entitats
promotores dels vuit projectes en marxa, personal tècnic del Servei de Medi Ambient
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa i la regidora de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Eva Herrero, es van reunir al Centre Cívic President Macià per
constituir una comissió de seguiment del Programa d’Horts Urbans.
En aquesta primera reunió, cada entitat va explicar el seu projecte a la resta
d’assistents i es van tractar les necessitats comunes per a l’inici dels projectes.
També es va presentar la proposta de curs d’Iniciació a l’Horticultura Ecològica com
a resposta a les demandes formulades per les pròpies entitats com a eina de suport
a la fase inicial de conreu dels projectes d’horts urbans.
El Programa d’Horts Urbans – Conreant Terrassa preveia la posada en marxa d’una
comissió de seguiment integrada per l’Ajuntament i totes les entitats que estan
desenvolupant projectes d’horts urbans amb l’objectiu de coordinar les activitats,
debatre i resoldre aspectes i necessitats comuns, i compartir les experiències i el
funcionament de cada projecte.
Les entitats promotores dels vuit projectes en funcionament són: l’AV de Can Tusell,
l’AMPA de l’Escola Ponent, el Grup de Joves de Ca n’Anglada, l’associació Plantemnos, l’AV de Montserrat, l’AV de Torre-Sana, l’AMPA de l’Escola El Vapor i
l’associació Sembrant Ciutat.
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