
Històric: 

L’Hort Ecosolidari de la UdG neix en un context  global de crisi, és a dir, de molta precarietat i 

necessitats que malgrat tenir una incidència important en moltes franges de la població, 

repercuteix de forma molt severa els col·lectius amb risc de marginació. A l’escala local, més 

propera, en el projecte Hort hi desemboquen diferents factors que a través del projecte tenen 

l’oportunitat d’interaccionar. Hi conflueix per una banda, l’existència d’una parcel·la adquirida 

per la UdG de cares a una futura expansió del Campus Montilivi, en un entorn periurbà on 

encara s’hi troben hàbitats naturals preexistents al creixement urbanístic i que requereix un 

manteniment bàsic per tal de complir les ordenances quan a neteja i prevenció de riscos en 

parcel·les no urbanitzades; per altra banda aquest augment de persones en risc d’exclusió en 

l’entorn immediat, la pròpia ciutat de Girona amb una demanda creixent de persones amb 

greus dificultats econòmiques per a cobrir les necessitats bàsiques que, en alguns casos, 

deriven cap a una pèrdua d’autonomia que dificulta la seva integració social. Un altre factor a 

considerar és el potencial d’aquest espai universitari “fora d’aula” per acostar una realitat 

socioambiental als propis estudiants i la resta de la ciutadania, en la línia del que proposa 

l’estudi estratègic “UdG- Campus didàctic, Oportunitats educatives especials per a la Universitat de 

Girona”, realitzat el 2012 per Pablo Campos.   

Aquesta realitat complexa és la que va portar a plantejar el projecte de l’Hort Ecosolidari com 

a un escenari en el qual, la suma d’esforços des de diferents àmbits de treball de la UdG, 

podien enfortir el compromís de la universitat com a referent social, tal com queda reflectit en 

el Pla Estratègic de la UdG: “La universitat té la responsabilitat de promoure valors científics i 

ciutadans que contribueixin a la convivència i a la millora de la qualitat de vida de les persones. 

Aquests valors han de ser visibles en les línies de política universitària i han de orientar un treball 

professional socialment responsable”. 

 

A través del projecte,  la comunitat universitària, té una possibilitat més de mostrar la seva 

solidaritat com a un referent social i ambientalment responsable, pot canalitzar l’aprenentatge, 

la docència i la recerca cap a la inclusió social, la dinamització econòmica i cultural, la 

sostenibilitat i la cooperació, i pot exercir el seu paper clau de transferir coneixement i 

capacitació a la societat a la qual es deu. 

 

L’Hort Ecosolidari, permet desenvolupar actuacions des de diferents vessants, des de l’ecològic 

a través de l’agricultura ecològica, ja que és la via per assolir els objectius globals del projecte: 

obtenir una producció d’aliments d’alta qualitat per als menjadors socials a partir del treball 

conjunt de persones amb risc de marginació i del voluntariat universitari; és evident que el 

vessant social hi juga un paper molt destacat i transversal, és en aquest punt on hi ha una 

confluència entre la dimensió més social de l’Oficina Verda tal com també es contempla en 

l’apartat 6 de les seves funcions: “Incidir de forma prioritària en la inserció de grups de treball 

procedents de programes de formació per a col·lectius socialment desafavorits”, amb els 

eixos d’actuació de l’Oficina de Cooperació pel que a fa l’objectiu de “Realitzar i donar 

suport a activitats de cooperació pel desenvolupament en aquells àmbits i zones on pugui 

exercir de manera més efectiva la seva capacitat de transformació i millora de les condicions 

de vida de les persones. Per aquesta raó situa el seu camp d’actuació preferent en aquells països 

de menor índex de desenvolupament humà (IDH), en situacions de greu desequilibri social i en els 

sectors de població del nostre entorn més desafavorits”. En l’àmbit de la UdG són, doncs, 

aquestes dues unitats executives – Cooperació i Sostenibilitat – les que esdevenen els 



promotors del projecte Hort Ecosolidari, amb la col·laboració i el suport de professorat de 

Ciències Ambientals i tècnics de l’EQATA.  

Per l’altra part, els “beneficiaris directes” de l’actuació són els usuaris del Centre d’Acollida La 

Sopa dels serveis socials de l’Ajuntament de Girona, entitat amb la que s’ha formalitzat la 

cessió de la parcel·la per a ús agrícola, la producció de la qual es destina en la seva totalitat als 

menjadors socials d’aquesta institució. En la seva funció d’inclusió social, l’hort també acull 

grups de persones amb discapacitat intel·lectual procedents de la Fundació Ramon Noguera.  

L’Hort també esdevé un recurs per a la pròpia UdG en la línia citada anteriorment de campus 

didàctic, tant en la formació integral dels estudiants, ja que el programa de voluntariat permet 

la interacció entre la comunitat universitària i altres col·lectius; com pel que fa estrictament a 

la docència i la recerca, ja que l’hort possibilita la implicació de diferents departaments i grups 

de recerca, la realització de projectes de grau i màster a l’entorn de l’agricultura ecològica, les 

varietats hortícoles locals, el sòl i els recursos hídrics, per posar alguns exemples. I en 

referència a la transferència de coneixement és un camp interessant com a recurs pedagògic 

per difondre valors en relació al consum responsable, l’alimentació saludable, la producció 

local, etc.  
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