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Són les 9:30 hores d’un dia qualsevol
en un tren de rodalies. El paisatge per
la finestra és el testimoni que la vida
passa; imaginem les vides de les altres
persones que caminen entre els carrers
que deixem enrere. Veiem ciutats que
creixen, parcs, escoles i carreteres, el
tren travessa el territori i ens ofereix
una visita per la part del Vallès en con-
tacte amb la gran Barcelona. Quan
aquest paisatge és diari deixa de ser
atractiu i algunes s’endinsen en llibres,
telèfons hiperconnectats o auriculars i
reproductors d’emapetrès. Diaris gra-
tuïts oferiran entre companyes de
feina o de viatge sempre les mateixes
converses. De sobte, unes màquines
treballen fent formigó i forats: l’AVE
es construeix perquè guanyem veloci-
tat i la mirada per la finestra deixi de
mostrar el paisatge.

Un home ens mira des de fora, té
una cadira de plàstic al costat. Mira
com passa el tren i de seguida torna a la
seva observació principal: el procés
lent de creixement d’una beina de
faves. Aquest hivern ha sembrat 50
mates. Ell i el seu veí tenen un hort
entre les futures vies de l’AVE i les de
Rodalies Renfe. Aquest espai intersti-
cial ha estat el seu aliat perquè la seva
salut sigui tan bona i les hores a casa ja
no siguin tan llargues. No els agraden
els bars. La dona els acompanya a
l’hort i caminen una estona al dia, com
els recomana el metge. A la tornada,
portaran cebes tendres per a l’amanida
i uns enciams per repartir entre els
fills.

Aquesta imatge no és singular: els
horts en precari són comuns al nostre
entorn. Sorgeixen allà on es disposa
d’aigua: el rec comtal, la llera d’un riu,
riera o torrent, antigues sèquies, aqüí-
fers molt superficials i pous artesanals.
Per tant, també és una empremta
d’història i d’enginy: encara romanen
terres fèrtils com la que ha fet créixer
l’economia rural del passat, ara recu-
perades per una altra agricultura: la
urbana.

El camí a l’hort
Espais entre ciutats i asfalt, vies ràpi-
des, rius canalitzats, ponts, vies de tren
i línies d’electricitat: aquests són els

que avui coneixem com a espais in-
tersticials, llocs que es formen després
de la implantació de plans de desenvo-
lupament. Diferents plans urbanístics,
industrials i econòmics que han unit al
llarg dels darrers anys l’engranatge de
producció, consum i transport del qual
es nodreix el nostre sistema econòmic.

Abans, com ens recorda la nostra
memòria o algunes empremtes en el
camí (pous, masies o el nomenclàtor
d’alguns carrers), sabem que tot allò
era un espai agrícola. Hem volgut ano-
menar-los llocs i no només espais per-
què, independentment de l’ús que els
atorgui un pla urbanístic, s’utilitzen de
diverses maneres. La més reeixida, la
supervivència de l’horticultura urba-
na. Sorprèn que aquest ús sovint tin-
gui lloc de manera espontània, sense
iniciatives populars ni de l’administra-
ció pública. En altres casos, com els de
Terrassa o Barcelona, es tracta de rei-
vindicacions populars (vegeu-ne al-

guns exemples a “Pels racons vius de la
ciutat”, Quaderns d’Illacrua, número
47). Sigui com sigui, les persones que
hi ha al darrere sempre busquen un oci
actiu en una activitat do it yourself (fes-ho
tu mateix), autogestionada. Ja sigui per-
què no gaudeixen d’aquest lleure orga-
nitzat i normatiu que es dibuixa a tra-
vés dels plans urbanístics: centres
comercials, bars, places i parcs estàtics;
o bé perquè la ciutat saturada no els
ofereix un espai intermedi entre allò
públic i allò privat on “passar l’estona”
(vegeu el text de Marce Masa Carras-
queño, Espacio urbano y socialidad: un
análisis de las huertas submetropolitanas en
el barrio bilbaíno de Bolueta, Revista Ciu-
dad y Territorio, número 110, de l’any
1996).

Els horts 
al marge
Al llarg de les darreres dècades, la concentració de pobla-
ció i la proliferació d’infraestructures viàries ha usurpat
una part important de sòl rural antigament dedicat a l’a-
gricultura. Alhora, però, aquest desenvolupament mal
planificat ha fet aparèixer espais intersticials que han
estat aprofitats com a petites parcel·les agrícoles auto-
gestionades. Per la seva concentració d’infraestructures,
les comarques del Vallès i el Barcelonès han estat una
zona de proliferació d’aquests horts al marge: al marge
del creixement desbocat a què ens aboca el sistema, al
marge del ritme que ens imposa la civilització.
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Les aglomeracions
urbanes dels últims 50
anys i la consegüent
ocupació de l’espai 
per part de les xarxes
viàries han creat molts
espais desocupats,
intersticials
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Les conurbacions 
protagonitzen el paisatge
Els pobles i ciutats s’han establert al
llarg de la història prop de terres fèrtils.
La seva consolidació ha fet que la
comunicació entres elles hagi dibuixat
carreteres, camins rals, hagi construït
sèquies, enllumenat elèctric i serveis
que permetien la vida quotidiana i el
desenvolupament de l’economia agrà-
ria. El paisatge ha estat el resultat de tot
aquest procés.

En no més de 50 anys, tota aquesta
empremta fruit de centenars d’anys ha
canviat: les aglomeracions urbanes han
crescut en població i en superfície. El
procés de creixement ha provocat la
inquietant desaparició de molts espais
agraris a les comarques de Barcelona.
La creixent ocupació de l’espai per part
de les xarxes viàries també ha esdevin-
gut preocupant, ja que tant elles com
les dinàmiques establertes al seu vol-
tant han creat espais intersticials. Es-
pais que, moltes vegades, ja no poden
oferir una activitat agrària rendible i
que es deixen en mans d’altres propie-
tàries a l’espera de la seva requalificació
i ocupació definitiva. En altres casos,
són tan petits que queden abandonats.
La fragmentació de tots aquests espais
és, a més, un obstacle per a la connexió
ecològica necessària per al manteni-
ment de la biodiversitat.

Si abans l’objectiu principal de l’e-
conomia era la creació de benestar i la
qualitat de vida de les persones, ara,
aquests objectius queden relegats per
uns nous valors: el sistema i el creixe-
ment. Paraules sense personalitat prò-

pia, però amb un rerefons i un suport
institucional que arriba, fins i tot, a
inundar el sistema educatiu i mediàtic:
tot s’hi val perquè el sistema no tronto-
lli. En aquest escenari actual, les perso-
nes som testimonis i actores de retalla-
des de drets, pèrdua de poder adquisitiu
i assumpció de riscos ambientals n-
ecessaris per al creixement. Un dels
resultats més evidents de tot això és la
pèrdua de qualitat de vida als pobles i
ciutats.

Aquesta degradació urbana es pot
llegir en diferents índexs. A la majoria
de ciutats de l’àrea metropolitana de
Barcelona, l’índex de saturació del sòl
és proper a 1, la qual cosa vol dir que la
majoria del sòl urbà s’ha consolidat i
queden pocs espais lliures. En molts
d’aquests espais, s’han planificat ARE
(noves àrees residencials) que faran
col·lapsar molts dels municipis que ja
patien deficiències i que necessitaven
reformes internes més que no pas un
nou desenvolupament.

A causa de la gran quantitat d’es-
pais intersticials que hi han aparegut
fruit de la construcció d’infraestructu-
res viàries, el petit poble de la Llagosta
ha estat un dels llocs que ha vist créi-

xer molts horts en precari. Montcada i
Reixac, un altre bon exemple de muni-
cipi col·lapsat per les connexions de
vies ràpides, és un cas similar. A més
de patir la concentració d’asfalt, es
tracta de municipis amb una alta den-
sitat de població, circumstància afavo-
rida per les polítiques públiques dutes
a terme tant des de la Generalitat de
Catalunya com des dels ajuntaments.
Heus aquí, doncs, les condicions per a
l’aparició d’horts en precari: territoris
molt fragmentats, alta densitat pobla-
cional i dèficits urbanístics interns.

L’Organització Mundial de la Salut
(OMS) recomana a tots els municipis
que, dins del sòl urbà, cada persona
pugui gaudir d’un mínim de deu metres
quadrats de zona verda. Malaurada-
ment, aquesta xifra no es té en compte
en molts dels plans d’ordenació urbana
i els municipis que s’apropen al llindar
recomanat per l’OMS sovint han inflat
les dades d’espai corresponent a zones
verdes comptabilitzant aparcaments i
terrasses de bars com a tals. A les ciutats
on la manca d’espais lliures i verds és
més evident i la densitat neta d’habitants
és superior a 5.000 habitants per quilò-
metre quadrat és on apareixen els horts
en precari. Fet que confirma, de nou,
que la presència d’aquests horts és con-
seqüència de la saturació urbanística.

Endinsant-nos a l’hort
Més enllà de les normes, els horts en
precari són la iniciativa de persones
que opten per fer servir uns espais
aliens als mapes. Persones anònimes
que s’autoorganitzen i emprenen l’ac-

ció de dibuixar a la ciutat allò que les
institucions no els ofereixen per satis-
fer les seves necessitats: l’emancipació
política sobre una parcel·la de 100
metres quadrats.

La majoria de les hortolanes de qui
hem recollit la veu, en zones del Vallès
i el Barcelonès, van arribar a l’hort
abans de la jubilació, al voltant dels 60
anys. Actualment, el 80% ja són jubila-
des que no sabrien què fer sense l’hort.
“Si no tingués l’hort, m’hauria suïci-
dat”, riu Pedro. El 20% restant són
joves que hereten de familiars l’ús de
les terres, veritables llocs de trobada i
treball per a tota la família. Moltes
s’han mogut d’hort en hort: quan les
feien fora d’un per desenvolupar polí-
gons industrials o noves zones resi-
dencials, cercaven altres terres útils a
les rodalies.

El cas més recent de desallotjament
és el que s’ha produït pel nou traçat de
l’AVE entre Granollers i Barcelona. En
la majoria dels casos, les hortolanes
van ser compensades econòmicament.
Lamentablement, però, no se les ha
reallotjat i poques han tingut la sort de
trobar altres espais per ocupar o alguna
veïna que li traspassés un trosset de
terra. El cas del traçat entre Montcada
i Barcelona és força peculiar: les obres
van obligar a eliminar part de l’activitat
agrària legal però, alhora, van crear
nous espais residuals aprofitats ràpida-
ment per diverses hortolanes autoges-
tionàries. A Sabadell, les actuacions
municipals d’endreçament del riu Ri-
poll han portat, en alguns casos, a crear
horts municipals cedits a les hortola-

Montcada i Reixac
és un bon exemple
de municipi
col·lapsat per les
connexions de vies
ràpides, la qual
cosa ha afavorit
l’aparició d’espais
intersticials
-
Robert Bonet

-
Els horts en precari són iniciativa de
persones que utilitzen espais aliens als
mapes per satisfer les necessitats que les
institucions no els cobreixen
-
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nes desallotjades. Amb tot, cal remar-
car que encara existeix més demanda
que oferta en la majoria d’experiències
municipals d’aquest tipus.

Sovint, els horts en precari no
tenen el consentiment de la propietà-
ria del terreny. És per això que moltes
hortolanes veuen important la idea
d’una possible intermediació de l’ad-
ministració pública per tolerar aquestes
parcel·les i que això els asseguri l’es-
tada uns anys més. Això evitaria la
degradació de les tanques, faria que
milloressin els materials, que es regu-
lés el reg i que disminuís l’impacte pai-
satgístic que tant critiquen algunes tèc-
niques. Una conversa recollida als
horts de la depuradora de la Llagosta
dóna fe d’aquests problemes: “L’altre
dia, el company va portar una biga i
ens l’han robat; i ara, què fas? Doncs,
per ara, no arregles res, no sigui que et
facin fora”.

Antonio té 82 anys i la metgessa li
recomana que no deixi el treball a
l’hort, això sí, “sense cansar-t’hi”. El
color i la frondositat del seu cabell no
semblen indicar que va néixer el 1928.
A l’altre costat de l’autopista, ens tro-
bem Julián que, amb 76 anys, fa cada
dia amb bicicleta el camí entre Santa
Coloma, on viu, i la Llagosta, per la
llera del Besòs. Que ens convidi a
entrar al seu hort és fàcil després d’aga-
far la confiança necessària: “No deus
ser de l’Ajuntament, no?” Un cop a
dins, la llum i la presència del color
verd ens fan constatar la importància
de l’hort per a la salut física i mental
d’aquestes persones. La multitud d’o-
cells i insectes que hi viuen ens fan
sospitar que, a la biodiversitat, també li
agraden aquests horts. Tanques i canals
de reg artesanals, dipòsits entreteixits
amb canyes i amplis espais de trobada,

sempre amb cadires de sobra, consti-
tueixen el paisatge d’un lloc al marge
del ritme que ens imposa la civilitza-
ció. “Aquí, a la tarda, sempre pots venir
a passar l’estona i, si no pots treballar
perquè la terra és dura de tant ploure,
doncs, prens el sol”.

El futur
Les ciutats i els pobles necessiten un
canvi en la mentalitat i en els hàbits de
les seves dissenyadores. Tal com par-
lem de contenció per justificar les
reformes econòmiques que ofeguen la
població, per què no parlem de mora-
tòria urbanística? Defensar els espais
oberts (però no deserts), recuperar-los
per a les persones i per a l’activitat
agrària rendible o de lleure seria un
dels passos cap aquest nou model que
hem de construir. El manifest titulat
La crisi de les infraestructures a Catalunya
(http://www.adenc.cat/actualitat/nota-
de-premsa/manifest-la-crisi-de-les-
infraestructures-catalunya), presentat
el novembre de 2010, ens dóna una
clau en aquest sentit: “L’èxit de la pla-
nificació (…) dependrà del respecte
que les institucions dispensin als argu-
ments de la comunitat científica i del
territori”. Una bona solució és l’apro-
fitament dels buits que deixen les
pràctiques vigents en matèria urbanís-
tica: espais on la nostra creativitat no
trobi límits. Potser tenen raó aquelles
que defensen que “avui, allò més revo-
lucionari és fer un hort”.

-
Les obres de l’AVE entre Montcada i Barcelona van
eliminar part de l’activitat agrària legal de la zona
però, alhora, van crear nous espais residuals que han
estat aprofitats per hortolanes autogestionàries
-
La ‘tolerància’ per part de l’administració pública de
les parcel·les ocupades per horts intersticials evitaria
la seva degradació
-

Can Piella és una masia del segle XVII

situada al pla de Rocamora, en una de
les escasses illes verdes periurbanes del
Vallès que resisteix la invasió del
ciment metropolità. Aquest espai de
divuit hectàrees està situat entre els
municipis de Montcada, la Llagosta,
Santa Perpètua de la Mogoda i Ripo-
llet. Any rere any, s’està reduint la
superfície rural de tota aquesta zona a
causa dels interessos d’agents especu-
latius que compren finques de nom-
broses hectàrees per deixar-les en
desús a l’espera d’una posterior venda.
La classificació del sòl del pla de Roca-
mora és urbanitzable o d’equipaments
públics (segons finca). Per tant, les
especuladores ho tenen ben fàcil per
repartir-se aquest pastís tan sucós.

L’estiu de 2009, malgrat aquest
panorama i aprofitant el context de
crisi, un grup de joves constituïdes
com a Associació per la conservació de
la Piella inicien un projecte d’okupació
de la masia de Can Piella per tal de rei-
vindicar l’existència i la protecció d’es-
pais rurals autogestionats i autosufi-
cients. La masia portava dotze anys
d’abandó abans que la immobiliària
més gran de Montcada se’n quedés la
propietat el 2006. Abans d’aquell estiu,
la masia presentava un aspecte ruïnós a
causa del llarg abandó i d’un misteriós
incendi provocat anys abans: hi havia

escombraries repartides per tota la
finca, camps de conreu en desús o en
procés d’erosió i es feia un nul ús so-
cial de la finca malgrat les seves poten-
cialitats. Després de gairebé dos anys
des de l’inici del projecte, trobem una
finca reviscuda de la ruïna. La masia ha
estat rehabilitada amb nombrosos
materials de bioconstrucció (reciclatge
de materials o recursos naturals del
voltant de la finca), s’està treballant
una hectàrea d’horta ecològica i comu-
nitària gestionada per l’associació i pel
col·lectiu d’horts comunitaris de la
Piella (format per gent dels pobles cir-
cumdants), s’ha rehabilitat el forn de
pa, es fa ús d’energies renovables i de
tècniques de disminució de consum
energètic i molts altres projectes em-
marcats en l’autogestió i l’autosufici-
ència.

L’espai ofereix nombroses activitats
i jornades de diversos dies encarades a
l’aprenentatge cooperatiu de matèries
relacionades amb la vida rural i auto-
gestionada, a més de servir com a espai
de trobada per a diversos col·lectius.
Després de tota aquesta feina sorgida
del treball col·lectiu de l’associació, la
immobiliària reclama una propietat
que mai no ha utilitzat. Malgrat això,
el projecte segueix en creixement i ca-
da cop compta amb més persones i
projectes.

La masia de Can
Piella, okupada des

del 2009, ha estat
rehabilitada amb

materials de
bioconstrucció

-
Pau Martorell

Recuperant espais
agraris: un altre
Gallecs al bell 
mig del Vallès

— http://canpiella.cat.
— canpiella@gmail.com.
— http://www.aegallecs.cat.
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Els horts han donat
vida als terrenys
que les vies del
tren van deixar
sense ús a Vallbona
(Nou Barris,
Barcelona)
-
Raquel Jiménez


