Tercera trobada iniciatives Muntanya: Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes
Ubicació: 
CC Vàzquez Montalban
Dia i hora: 
10 de maig de 2017 de 18.30h a 20h
Assistents: Nico Pirotte i Salva Ferran de Can Pujades, Jaume Teixidó de l’AVV Can Rectoret i l’Ass.de
Defensa Forestal, Maria Dolors Llonch de Can Calopa i Jesús Escardó de l’AVV del Sanatori. Del projecte
d’impuls a l’Economia Social i Solidària de la Casa Orlandai: Raimon Carreras, Enric Capdevila i Aina Juanet.

1. Benvinguda i compartir els objectius de la trobada
Es refresquen els objectius de la darrera sessió: implicació a projectes existents al territori Xarxa d’Horts i recuperació d’espais (Masies buides, etc.).
Es donarà la paraula a Joan Vilamú del Consorci i a Can Pujades perquè presentin el
projecte de la Xarxa d’Horts. Es presentarà el nou mapa de la web d’ESS i es presentaran
les noves línies de subvencions.

2. Intervenció de Joan Vilamú del Consorci del Parc de Collserola.
Presentació del Consorci i alguns dels projectes que gestionen.
L’any 2013 s’aprova el Pla agropecuari del parc natural de la serra de Collserola que marca
línies estratègiques.
Context:
Superfícia agrícola: fa 150 anys gairebé mig parc - l’any 87 ocupava un 8%
Entre el 2007 i el 2010 només es manté un 5% (amb una part inactiva).
Importància dels espais oberts - gestió compartida pública o privada. Tot i que s’han anat
perdent, és important mantenir-los també per la diversitat d’espècies existents.
8 línies de treball:
- Consolidar la superfície agrària, evitant l’abandó i afavorint la recuperació. +Inventari
de les infraestructures per compartir recursos.
- Potenciar els mètodes de conreu cap a l’agricultura ecològica i/o respectuosa amb el
medi ambient.
- Reordenar els àmbits dels horts - el problema del parc és la marginalitat dels horts
que han existit. Buscar els accessos, en espais més urbans, equipaments.
- Potenciar la pastura controlada, que en general es troben als límits de les zones
urbanes.
- Reorientar cap a la producció ecològica.
- Promoure una xarxa de comercialització i divulgació.
- Afavorir la recuperació de varietats tradicionals i races autòctones.
- Inventariar elements del territori d’importància històrica com les barraques de vinya.

Projectes més destacats:
- Recuperació de les barraques de vinya
- Recuperació i comercialització del tomàquet de Collserola
- Dinamització local agrecològica per donar a conèixer productors, usuaris…
- Projecte “Xai de Collserola”
- Marca de garantia: “Producte de Collserola” com a distintiu dels productes del Parc,
que inclou diversitat de productes del territori amb valors com proximitat, qualitat,
ecologia, etc. - inclou l’enumeració dels productes (de moment: xai, cabrit, mel,
mandarines, vi i tomàquet), el logo i el 
Reglament d’ús
. → Es farà un registre perquè
s’hi pugui adreçar la ciutadania.
Accions fetes a camps i cases de titularitat pública:
- S’hi han ubicat projectes concrets
- Construcció de coberts per acostar els ramats al centre del parc, més lluny dels
corrals principals dels ramats
*No hi ha taules de treball pròpiament dites, es van generant a partir de necessitats
concretes. La idea és generar espais de trobada.

3. Presentació del projecte de la Xarxa d’Horts des de Can Pujades
Es volen recuperar horts del territori per generar una xarxa d’horts, sortint del model de
Xarxa d’Horts urbans i adaptant-los a la realitat de la Muntanya, que no és la mateixa que a
ciutat. = +inclusiu, +flexible a nivell horari i d’espai + poder acollir diferents models d’ús.
S’hi voldria implicar a moltes iniciatives del territori, com ara ja ho està l’escola Nabí que
durant el curs ajuda a mantenir l’hort de Can Pujades. Voldrien sumar-hi als de Xiprers i als
de Vila Joana (CEE), a l’Aspasim, a escoles i a altres horts (Can Soler, Can Calopa i
Aspasim).
Hi ha la idea de poder generar una taula tècnica del projecte on es vagin tractant els temes
clau = Consorci + Can Pujades + Altres Horts (com el de Can Soler) + Districte + altres
agents del Districte.

4. Mapa
Ja s’ha penjat el mapa amb les iniciatives del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i s’aniran
penjant les entrevistes durant els propers dies, a mesura que es vagin rebent.
Enllaç d’accés al mapa: http://sarriasantgervasiess.com/entitatsiprojectes/
Enllaç d’accés a l’entrevista que poden omplir les iniciatives per ampliar la seva informació i
aparèixer de manera completa al mapa: 
https://goo.gl/R5GCGd

5. Subvencions
S’han obert dues línies de subvencions per impulsar projectes d’Economia Social i Solidària
i/o d’impuls al territori.
Es separen en:
- Promoció i reforç de l’Economia Social i Solidària
BASES: https://goo.gl/B2EMiH
- Impuls socioeconòmic del territori
BASES: https://goo.gl/PZOVgB
Les entitats que estiguin interessades en presentar un projecte i que ho necessitin poden
contactar-nos per mirar de donar-los suport des del projecte. Animem a que us ho mireu
perquè pot suposar una oportunitat per engegar nous projectes o consolidar-ne alguns que
ja hagueu engegat.

Quedem que ens seguirem trobant individualment per fer acompanyaments en
presentar projectes a subvencions. I ens posem a treballar per poder concretar la
Xarxa d’Horts.
No fixem una nova data de reunió però seguirem en contacte per anar treballant els
diferents projectes durant els propers mesos de maig i juny.

6. Convocatòries:
Diumenge 14 de maig Fira Agrícola a la plaça del Centre Cívic de Vallvidrera Vàzquez
Montalban
Diumenge 21 Mercat de 2a mà al Casal de Barri de Can Rectoret (Via Làctia, 4)

