
● Actualment tan sols 30 espècies

vegetals constitueixen la base

alimentària del 90% de la població

mundial. Però només a l’Anoia hi ha

més de 150 espècies silvestres

comestibles i 500 varietats agrícoles

tradicionals.

● La major part dels aliments que

consumim en el nostre dia a dia prové

de fora de Catalunya, moltes vegades

fins i tot d’altres continents.

● Aquest transport d’aliments de

llunyania contribueix, no només al canvi

climàtic, sinó que també ens fa

dependents del mercat global i dificulta

la viabilitat de l’agricultura i ramaderia

local.

● A Catalunya existeixen més de 2.000

varietats agrícoles cultivades

tradicionalment i més de 200 espècies

silvestres comestibles i delicioses.

● A més, amb la superfície agrícola de

Catalunya es podria satisfer el 95% dels

requeriments alimentaris de la població.

Per més informació:

690 373 980

info@eixarcolant.cat

PROJECTE DE RECUPERACIÓ 

I DINAMITZACIÓ DELS HORTS 

DE JORBA

Saps d’on ve el que menges?

Existeix una alternativa?

● Fomentar el consum de productes

locals, que tot el municipi es pugui

abastir dels horts del nostre municipi.

● Que els horts tornin a ser

productius, recuperant paisatges i

varietats perdudes

● Crear un “banc de terres”per tal de

que els horts no actius es cedeixin, i si

no tens terreny hortícola, però

t’agradaria fer hort, puguis accedir-hi

mitjançant el banc de terres.

T’hi sumes? Fem horts, fem 

poble, fem Jorba!

Què ens proposem aconseguir?



● Actualment més del 50% dels horts no

estan cultivats, i els que estan cultivats

totalment no arriben al 25%.

● Pràcticament el 100% dels horts es

destinen a l’autoconsum.

● Els principals motius de

l’abandonament són l’envelliment de la

població, la falta de temps, i els

problemes d’aigua a l’estiu.

● Per poder consumir productes de

proximitat i qualitat.

● Per tenir l’oportunitat de cultivar els

teus propis aliments i ser conscients

d’on surt allò que mengem.

● Per posar en valor unes de les zones

més singulars del municipi.

● Per donar vida al poble, i ser

conscients del que tenim.

● Per recuperar o conservar els

elements patrimonials associats als

horts de Jorba, com la resclosa, el reg i

el safareig, la sèquia i la bauma del

Figuerot o el Molí de la Sala, entre

d’altres.

● Per posar en valor unes espècies i

varietats, patrimoni de tots, cultivades

des de fa generacions i generacions.

Quina és la situació actual 

d’aquests horts?

Per què és important recuperar i 

dinamitzar els horts?

● Jorba presenta més d’un centenar

d’horts repartits per diverses zones del

municipi, que en total sumen una

superfície de quasi 100.000 m² .

● Una família de 4 membres necessita

aproximadament 150 m² per abastir-se

de verdura tot l’any. Per tant, els horts

de Jorba podrien alimentar

sobradament tot el municipi (830

habitants).

● Es tracta de zones singulars i amb

molt valor, tant paisatgísticament i

socialment, com per les espècies i

varietats que encara s’hi cultiven.

El potencial del municipi de Jorba 

Gràfic que mostra l’estat actual dels 139 horts

identificats fins el moment en el municipi, segons les 5

categories establertes que es mostren.


