serveis d'horticultura
per a ajuntaments
tallers d'horticultura
ecològica

TENS UN PROBLEMA AMB ELS HORTS
URBANS DEL TEU MUNICIPI?
TRUCA'NS: 91 642 31 89

C.2 SERVEIS D'HORTICULTURA PER A AJUNTAMENTS
TALLERS D'HORTICULTURA ECOLÒGICA

qui som
Humana és una fundació la missió de la qual és protegir el medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i millorar
les condicions de vida de les comunitats en vies de desenvolupament, tant a nivell nacional com internacional, a través de
programes basats en la solidaritat, l'organització activa de les persones, amb especial atenció als joves i als infants.

context
La pressió ciutadana per a poder fer tasques agrícoles a petita escala a la ciutat, els nombrosos beneficis psicosocials que
se'n deriven, així com els seus beneficis mediambientals han fet dels horts urbans un fenomen de moda a casa nostra. Tot
i això, un hort urbà municipal mal gestionat pot ser una experiència poc edificant tant per al propi promotor com per als
usuaris.

Humana i els horts urbans
Humana inicià al 2014 el Programa d'Agricultura Social i Urbana 3C Conreem el Clima i la Comunitat. La vocació del
3C és fer costat als qui desitgen crear comunitat, integrar-se en un projecte local i fomentar l'agricultura ecològica i el
respecte pel nostre entorn. Per aquest motiu, formem activistes en habilitats de gestió de la terra i en mètodes sostenibles i
d'alt rendiment de conreu de verdures i hortalisses en col·laboració amb els municipis promotors.

què hi oferim
Tallers teòrics i pràctics sobre diverses temàtiques relatives a l'agricultura ecològica per a ampliar els coneixements
previs del participants. Els tallers són els següents, depenent de l'època de l'any:









Compostatge, associació i rotació de
conreus
Reg i adob
Plantes i malalties a l'hort
Conreus a l'estiu
Tractaments ecològics preventius i curatius
Contaminació ambiental i canvi climàtic
Plantes que cuiden plantes. Fitoteràpia.
Plantes aromàtiques, medicinals i culinàries






Poda d'hortalisses
Conreus de tardor-hivern
Insecticides i fungicides naturals
Hormones naturals per a l'arrelament i bombes de
llavors

com ho fem
Hi aportem la nostra experiència inserint a un dels nostres professionals en el dia a dia de l'hort. Amb un calendari de
formacions a mida del col·laborador, transmissió de coneixements i ímpetu, aconseguim que els participants maximitzin la
seva experiència i en transmetin l'entusiasme a d'altres persones.

quan i on ho fem
Adaptem els horaris als participants, entre setmana o cap de setmana. Mínim cinc participants.
Tallers de dues hores

Cost per taller (no inclou impostos)

1

incluidos)
200 EUR

2

380 EUR

3

560 EUR

4

740 EUR

5 o més tallers

Consulteu-ne el preu

Informació i inscripcions: www.humana-spain.org / @Humana3C

