
ACTIVA’T A L’HORT
Projecte d’agricultura social



-

2009: Projecte ocupacional (Activa’t
a l’hort)

- 2013: Projecte formació per 
l’emprenedoria

- 2016: Projecte d’inserció i economía 
social



Què és?

• Projecte de formació per la inserció socio laboral 
en l’àmbit agrari, destinat a col·lectius 
vulnerables de la ciutat de Manresa derivats de 
Càritas i Serveis Socials de l’Ajuntament.

Acompanyar a persones en situació d’exclusió social 
en un procés de formació i d’inserció mitjançant la 
formació en agricultura ecològica i el suport en la 
comercialització de productes i serveis agraris per al 
mercat de proximitat.





Objectius per als participants

• Augment de l’autoestima i la xarxa social

• Adopció d’hàbits socials i laborals 
responsables (competències socials i 
laborals)

• Adquisició de competències tècniques 
del sector

• Empoderar i responsabilitzar la persona



Agricultura social com a recurs

• Hort com a espai social/terapèutic.  Treball en grup, generació de relacions 
i confiança, obrir cercles.

• Gestió d’un hort col·lectiu per l’autoconsum



Formació/treball pràctic-teòric en agricultura ecològica i 
polivalència agrària

Activitats/Recursos



Taller de producció i comercialització dels propis cultius.   
Recullen els fruits del seu treball

Activitats/Recursos



• Formacions complementàries i diverses en 
competències tècniques del sector

Activitats/Recursos



Actualitat
• Espai pre laboral

– Grup setmanal que col·laboren en l’espai productiu.
– Promocionar hàbits saludables, creació de xarxa social, auto abastiment i 

millora de l’idioma.

• Espai formatiu 
Formació per la inserció sòcia laboral dels participants en el sector agrari i 
ambiental/paisatgístic. 

– Utilitzar l’agricultura social com a recurs de base per treballar competències 
bàsiques i transversals, així com adquirir coneixement de l’entorn.

– Formar tècnicament per inserir persones en aquest sector.

• Espai/taller productiu L’horta de Casa Costafreda
– Grup de 2 o 3 persones en pràctiques no laborals, que col·laboren amb l’hort 

productiu.
– Adopció d’hàbits laborals i perfeccionament de competències tècniques



Balanç sociolaboral
Més de 125 participants des de 2013 
40 participants el 2018

Cursos:
- 9 cursos d’ Introducció a l’horticultura ecològica
- 2 capsules d’Introducció a la poda de fruiters
- 2 capsules de Restauració de murs de pedra seca
- 1 curs de Polivalència agrària

- 14 p. han participat de l’espai productiu
- Aportació per valor de 3.500 € en hortalisses el 2018
- 15 p. inserits en feines relacionades i del sector (3 el 2018)
- 20 p. inserits a través del serveis de l’Àrea Laboral de Càritas Arxiprestal en altres sector 

(5 en el 2018)
- Molts s’han posat a buscar feina o començar altres formacions que els motiven més

(((  el terra està molt avall, i fa fred a l’hivern i calor a l’estiu )))

Molt segueixen en contacte després de sortir del projecte i es passen feines entre ells.
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- Repte tècnic

- Treball en xarxa i participació en el 
teixit associatiu i social

- Contribucio en valors que compartim

- Visivilització del projecte i aportació de 
valor social

- Inclusió organitzativa, i personal dels
participants



“Aprendre’s a responsabilitzar d’un tros de 
terra, és aprendre’s a responsabilitzar d’un 

mateix”

Moltes gràcies !!!

Pau Collado Farrés
pau@caritasmanresa.cat
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