
El vessant ambiental de Hort Ecosolidari de la UdG: 

 

El marc conceptual del Pla d’Ambientalització parteix d’una visió interdisciplinària per afrontar els reptes 

socioambientals que es plantegen, el que comporta anar creant sinèrgies entre les pròpies línies mestres 

del Pla a desenvolupar per tal que cada projecte doni resposta en les tres dimensions de la sostenibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest sentit el projecte Hort dona resposta a la transversalitat dins del propi Pla d’Ambientalització 

ja que per confluir en un objectiu comú, possibilita la intervenció des de les diferents línies estratègiques 

i alguns dels projectes que se’n deriven tal com es pot observar en el següent quadre: 

 

LÍNIA 

ESTRATÈGICA 

PROJECTES DESCRIPCIÓ 

 

Ordenació i 

adequació d’espais 

 

Jardineria ecològica: 

 

Introduir un model de jardineria respectuosa i 

preventiva amb la mínima intervenció:  

- introducció d’espècies autòctones 

- adaptabilitat als requeriments hídrics i del sòl 

- supressió de productes químics de síntesi (només 

caldo bordelès, sofre elemental segons CCPAE) 

- adobs orgànics (fems, compostatge, vermicultura) 

 

 

Hort Ecosolidari 

 

Cessió d’una parcel·la per a ús d’agricultura 

ecològica: neteja, desbrossament i aportació de sòl 

orgànic. Tanques i umbracles amb material reutilitzat 

 

 

Gestió de residus 

 

Termocompostatge a 

la Facultat de 

Ciències: 

 

 

Tancament del cicle de la fracció de residus orgànics 

procedents de la cafeteria de la FC a través d’un 

procés de compostatge i posterior aplicació com a 

adob en les zones verdes de la FC. 

 

 

Hort Ecosolidari: 

-  

- Compostar tot el residu marro de cafè, restes de 

sega i poda del Campus Montilivi i adobar l’hort amb 

el producte resultant 

-   



 

Optimització de 

recursos 

 

Programa d’estalvi 

d’aigua  

 

- Programació reg de supervivència en zones verdes 

- Plantació i revegetació amb espècies autòctones  

- Instal·lació de sistemes de doble descàrrega en 

cisternes 

- Substitució aixetes per pulsadors  

- Substitució trompes de buit  

- Regulació de descàrregues dels urinaris  

 

 

Hort Ecosolidari: 

 

- Instal·lació de reg per goteig 

- Estudi extracció aigua del subsòl + bombeig amb 

energia solar 

 

Formació per a la 

sostenibilitat 

 

Competència 

transversal en 

sostenibilitat 

 

Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i 

actuacions:  
- Identificar les implicacions socioambientals de les 

propostes i actuacions en l’àmbit del propi camp de 

coneixement.  
- Elaborar diferents propostes d’actuació, amb l’ajuda 

d’una guia externa, que puguin donar resposta 

sostenibilista, dins dels camp de coneixement i 

d’actuació propis.  
- Promoure reflexions que afavoreixin un avenç en la 

millora socioambientals en les propostes d’actuació 

que es plantegin des del propi camp de recerca i/o 

àmbit laboral. 

 

 

Hort Ecosolidari: 
 

- Programa de voluntariat 

- Oferta pràctiques d’empresa per estudiants 

- Projectes de fi de grau i màster 

Recerca: 

- Agricultura ecològica (tractament, adobs, varietats 

locals) 

- Compostatge (termocompostatge, tradicional, 

vermicompostatge) 

- Sòls, recursos hídrics 

 

 

Comunicació 

ambiental 

 

Itineraris d’ecologia 

urbana 

 

Disseny d’itineraris pels campus per donar a 

conèixer els projectes de PEA: tractament d’espais, 

gestió de residus, serveis ambientals, energies 

renovables, medi natural 

 

 

Hort Ecosolidari: 

 

- Guies pedagògiques: productes ecològics, 

alimentació i dietes saludables, consum 

responsable 

- Itineraris i tallers escolars 

- Xarxa d’horts urbans 

- Blog Hort Ecosolidari UdG 

 

 

 

  



Sinèrgies entre les línies del Pla d’Ambientalització en el projecte Hort Ecosolidari 
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Ordenació i 

adequació d’espais 

Gestió de residus 

Optimització de 

recursos 

Formació per a la 

sostenibilitat 

Comunicació 

ambiental 

 Cessió d’una parcel·la per a 

ús socioambiental 

 Reutilització de materials 

en construccions 

 Compostatge: 

Restes hort 

Marro cafeteries 

Restes sega/poda campus  

 No químics de síntesi 

 

 Reg gota a gota 

 Extracció d’aigua del subsòl 

mitjançant energia solar 

 Programa voluntariat 

 Recerca: eco-agricultura 

compostatge, sòls... 

 Pràctiques d’empresa 

 Projectes de grau i màster 

 Guies/tallers/itineraris 

escolars 

 Productes ecològics 

 Alimentació/dieta saludable 
 Consum responsable 

 Web/Blog: Hort Ecosolidari 
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