
  L’experiència consisteix en...Recuperem un espai agrari abandonat, tot desenvolupant tècniques d’agricultura ecològica per a la 
producció i comercialització d’hortalisses. També experimentem en la recuperació d’oliveres bicentenàries i cepes de vinya autòctones 
per a la producció d’oli i vi de Collserola. El projecte d’educació, formació i participació va dirigit a: centres educatius (infantil, primària i 
secundària),  adults, públic familiar, centres cívics o grups de consum. I consisteix en activitats puntuals que lliguen el camp i l’aula 
(sortides, tallers...),  cursos i tallers de formació per adults o famílies en diferents temàtiques d’hort familiar,  assesorament per a horts 
familiars i escolars, entre d’altres. 

      Per aconseguir…Dinamitzar i difondre la producció 
agroecològica i el consum local a l’entorn de Sant Cugat i la Serra 
de Collserola. Volem ser un espai de trobada on compartir eines i 
coneixements per  mantenir viva la cultura pagesa i treballar per a 
una alimentació sostenible a l’abast de tothom.   
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   Transforma el  territori perquè... 

La nostra proposta integradora esta fent que un espai agrari 
degradat, una finca d’interès històric abandonada torni a tenir 
activitat  El paisatge canvia, la relació amb el medi s’està 
transformant i la societat cada cop més, esta implicada. 

   Valorem l’experiència... 

Molt positivament. Ara per ara esta sent un espai 
d’experimentació i investigació on emmarcar el nostre propi 
projecte d’autocupació. Caldrà valorar l’èxit en aquest sentit d’aquí 
uns anys. Ara bé, a nivell de resposta social i valoracions externes, 
el feedback que rebem és molt positiu. A les formacions per adults  
s’omplen llistes, les activitats per a centres educatius es repeteixen 
any rere any, la producció i comercialització d’hortalisses és 
rentable... 

     Els recursos utilitzats són... 

• Recursos humans i econòmics propis al grup 
• Experiència professional en el camp de l’agricultura i l’educació 
dels integrants del grup 
• Recursos econòmics públics (subvencions de la UE, cotractació) 
•  Cessió d’ús de la finca per 7 anys (finca pública) 
• Confiança i interès social en creixement per tota la nostra oferta 

L’ORTIGA  Agricultura ecològica a Collserola 
Produïm, comercialitzem, oferim educació i formació i recuperem l’agricultura local 

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013 

Més informació: www.lortiga.cat  
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