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1. ACCIONS DE RESTAURACIÓ.  

Els instruments de restauració forestal són diversos. En aquest sentit, s’han continuat 
les accions de restauració que s’han implementat fins ara, això és, reforestacions, 
gestió d’un viver forestal, silvicultura i instal·lació de caixes-niu. 

 

1.1 REFORESTACIONS.  

Són les tasques de revegetació, efectuades majorment en espais forestals del nostre 
municipi, i són complementades amb actuacions en la zona periurbana. S’han utilitzat 
espècies arbòries i arbustives, plantades per procediments manuals. 

Les actuacions executades durant l’any 2018 es detallen en la següent taula:

 

ZONA ÀREA INTERVENCIÓ 
Barranc dels Gamellons Forestal Plantació d’espècies 

forestals 
Barranc del Vencinill Forestal Plantació d’espècies 

forestals 
Estació de ffcc Periurbana Plantació d’espècies 

forestals 
La Ponceta Periurbana Manteniment dels 

plançons plantats en anys 
anteriors 

Pou Clar- Senda de l’Alba Periurbana Plantació d’espècies 
forestals Manteniment 

dels plançons plantats en 
anys anteriors 

Barranc de la Puríssima Periurbana Plantació d’espècies 
forestals Manteniment 

dels plançons plantats en 
anys anteriors 

Les actuacions descrites a la taula anterior varen comptar amb la col·laboració d’altres 
entitats.  

A la zona de La Ponceta, l’IES Pou Clar i el CRIS,  al barranc de la Puríssima, l’AMPA del 
CEIP Martines Valls, al Barranc dels Gamellons, l’IES núm. 26 La Misericòrdia i l’IES Lluís 
Vives, tots dos de València ciutat. Mentre que, queda pendent de confirmar-se, les 
col·laboracions de diferents empreses (Responsabilitat Social Coorporativa). 
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Durant l’any 2019 es tornara a contactar amb les mateixes entitats per veure l’interés 
de seguir col.laborant amb les reforestacions així com també, es buscaran nous 
col.lectius que estiguen interessats en el tema. 

 

1.2 GESTIÓ D’UN VIVER FORESTAL.  

 

Els plançons utilitzats en les tasques de revegetació descrites al punt anterior són, 
majorment, produïts al viver forestal que gestiona el col·lectiu. La producció de planta 
es realitza a partir de material de reproducció obtingut per mitjans propis en les 
proximitats del nostre municipi i els veïns.  

Les existències actuals de plançons al viver forestal es corresponen amb les següents 
espècies: Quercus faginea ssp faginea, Quercus ilex ssp rotundifolia, Fraxinus ornus, 
Acer opalus ssp granatense, Celtis australis, Pistacia terebinthus, Prunus spinosa, Rosa 
canina, Sorbus domestica, Mespilus germanica, Taxus baccata, Ulmus minor, Fraxinus 
angustifolia, Crataegus monogyna i Viburnum tinus. Aquest elenc és complementat per 
les aportacions del viver del CIEF que, en aquesta ocasió, subministrarà plançons de 
Sorbus aria i Sorbus domestica.  

En les properes setmanes es farà la sol·licitud al CIEF per a programar la campanya 
2019-2020, que ha de ser tramitada amb una any d’antelació, centrant-se en aquelles 
espècies que ens resulta més difícil d’obtenir, com ara, Taxus baccata, i espècies del 
bosc de ribera (Tamarix canariensis, Salix atrocinerea, Populus alba, Fraxinus 
angustifolia,...). 

Les operacions a realitzar al viver en aquesta campanya 2017-2018 s’especifiquen a la següent 
taula: (aquelles accions corresponents a la segona meitat del 2018 no poden ser definides en 
aquest moment, per correspondre’s amb la següent campanya 2018-2019). 

 

OPERACIÓ OBTENCIÓ TRACTAMENT 
PREVI 

TEMPORALITZACIÓ 

Sembra de llavor de 
Prunus spinosa

Agost 2018 Neteja i estratificat 
en fred (5 mesos)

Febrer 2019

Sembra de llavor de 
Crataegus monogyna

Agost 2018 Neteja i estratificat 
en fred (5 mesos)

Febrer 2019

Sembra de llavor de 
Rosa canina

Agost 2018 Neteja i estratificat 
en fred (5 mesos)

Febrer 2019

Trasplantament de 
plançons de 

Viburnum tinus

Primavera 2018 Canvi a alvèols de 
major capacita

Març 2019

Trasplantament de Primavera 2018 Canvi a alvèols de Març 2019
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plançons de Crategus 
monogyna

major capacita

Trasplantament de 
plançons de Fraxinus 

ornus

Primavera 2018 Canvi a alvèols de 
major capacita

Març 2019

Sembra de llavor de 
Taxus baccata

Octubre 2018 Neteja i estratificat 
en fred (5 mesos) 
Immersió de les 
llavors en una 

dissolució d’àcid 
sulfúric (1/3) amb 

aigua (2/3) durant 2-
3 hores Estratificat 

en fred (50% substrat 
50% arena) durant 4-

5 mesos

Neteja: Ocubre 2018 
Tractament previ: 
Desembre 2018 

Sembra: Abril 2019

Nota: Es procedirà a la desinfecció dels alvèols amb sulfat de coure (20 g/l), previ a la 
seua utilització. 

 

1.3 SILVICULTURA.  

La silvicultura és la ciència, la tècnica i l’art de gestionar les masses forestals. Es 
prioritzarà la maximització dels serveis ambientals dels ecosistemes i l’adequada 
evolució de les zones tractades. 

Línia 1: Poda dels pins pròxims a arbres que han prosperat en el marc d’aquest 
projecte, amb la finalitat de deixar espai perquè els arbres es puguen desenrotllar 
sense constriccions, quant a la seua part aèria. Aquest pas és previ a la tala que es 
realitzarà finalment, moment en què les espècies vegetals introduïdes desplaçaran als 
pins, elements de caràcter transitori dins de la dinàmica de l’ecosistema. 

Línia 2: Abatiment de pins en zones densament poblades, per afavorir l’entrada de 
llum i el desenvolupament d’un satabosc ric en espècies i cobertura. Els peus dominats 
i deformats són eliminats de forma progressiva. Amb el temps, s’espera que les 
condicions ambientals milloren i es puguen realitzar reforestacions sota coberta que 
amplien l’elenc d’espècies vegetals i facilitar la successió vegetal.  

Línia 3: Creació d’estructures horitzontals i verticals a partir d’arbres morts de grans 
dimensions, per suposar un focus d’augment de la biodiversitat, recreant condicions 
que es produeixen en un bosc senescent.  
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Línia 4: Eliminació d’espècies exòtiques invasores que es poden trobar en diferents 
indrets del territori, especialment, Ailanthus altíssima, Robinia pseudoacacia i Arundo 
donax.  

Tota aquesta tasca de silvicultura es realitzara durant l’any 2019 amb el mateix format 
d’operació que en l’any 2018, ja que s’ha pogut comprobar l’efectivitat de la mateixa. 

 

1.4 CONTROL DE CAIXES-NIU. 

 

Les arbredes de pi blanc, que abunden a les nostres comarques, es caracteritzen per 
l’escassa diversitat arbòria (pràcticament nul·la en la majoria de les situacions 
viscudes) i la manca de refugis naturals, perquè els pins són poc propensos a 
desenvolupar buits durant el seu creixement per diferents motius, com ara el 
trencament de branques, cosa que sí que passa amb les espècies frondoses de les 
nostres contrades.  

Els ecosistemes mediterranis alberguen una gran varietat d’espècies que freqüenten 
incansablement arbres i arbusts a la caça d’insectes. La presència d’aquests 
depredadors, unida a la correcta gestió forestal que implique la regeneració de la 
biodiversitat vegetal, és la millor eina possible per a evitar explosions poblacionals de 
cuc de pi i altres plagues associades a la proliferació del pi blanc.  

Per això es varen instalar caixes niu durant el 2018 i es realitzaren varies eixides per 
controlar l’estat de les mateixes. 

Durant el 2019 es preten fer el seguiment de les caixes i de les aus que hi hagen fet el 
seu niu dins d’elles, així com estudiar l’efectivitat de la posició d’aquestes. 

 

2. TASQUES DE DIVULGACIÓ: PRESENTACIONS I VISITES. 

 

La difusió de les activitats, així com, dels progressos obtinguts, es farà a través dels 
mitjans habituals, això és, perfil de facebook (Colla Ecologista l’Arrel ), dels blocs 
(Recuperació flora autòctona mediterrània i Colla Ecologista l’Arrel), del canal de 
youtube (ferganna1), de la participació en programes de ràdio (Alfafar, Burjassot i à 
punt ràdio) i de televisió (à punt). 

Durant l’any 2019 es tractara de guanyar difusió mitjançant la col.laboració amb 
associacions com Llavors d’aci, esquellana i semblants per tal d’arribar a la major 
població posible. 
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3-CONTROL FORESTAL MITJANÇANT L’UTILITZACIÓ DE CABRES U OVELLES 

 

A l'any 2019 és pretén establir vinculs amb el màxim nombre de pastors de caràcter 
extensiu per tal d’incentivar la prevenció d’incendis amb el pastoreig i servir d’exemple 
per a altres termes i així dignificar el treball dels nostres pastors amb allò 
que s’enten com un servici ambiental. 
Mitjançant l’associació d’esquellana arribarem a fer contacte amb els pastors de la 
zona per valorar les possibilitats de dur a terme aquesta idea, que ja s’està donant a 
terme en Gandia amb un pastor i en Andalusia amb el que es coneix com a RAPCA. 

 

4- COL.LABORACIÓ AMB GLOOP BEER. 

 

Durant l’any 2018 es va dur a terme una interessant col.laboració amb els 
de Gloop beer on l’acord establit indicava que per cada botella 
de cervesa venguda és destinaria un percentatge per ajudar amb els pressupostos de 
reforestacions. 
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1. INTRODUCCIÓ  

El banc de llavors de la Vall d’Albaida, “Germina la Vall”, té com a finalitat evitar la 
pèrdua del patrimoni genètic d’espècies d’hortícoles a la nostra comarca. Actualment, 
la major causa d’aquesta erosió, segons la FAO, és la substitució de varietats 
tradicionals, per varietats comercials dissenyades per grans multinacionals per traure-
hi un profit a costa de la nostra salut.  

El banc aglutina un nombrós grup de petits agricultors que conserven i cultiven les 
llavors tradicionals amb una xarxa de distribució regular que abasta ja a moltes 
persones interessades en consumir productes ecològics i de proximitat. Al banc de 
llavors hi ha un espai on s’emmagatzemen les llavors aportades pels agricultors/es 
locals al llarg dels anys, per tal de preservar-les en les millors condicions possibles, per 
protegir la biodiversitat i les espècies locals o autòctones, especialment aquelles 
conreades tradicionalment fora dels circuits comercials a gran escala.  

Actualment es conserven unes 140 varietats. Emmagatzemar les llavors ens protegeix 
d’esdeveniments catastròfics com desastres naturals, la presència d’espècies 
invasores, transgènics, espècies en desús, etc. Els membres del banc es reuneixen amb 
freqüència per a fer intercanvis o donacions al banc de noves troballes, sempre amb la 
qualitat assegurada. Les llavors es guarden organitzades i identificades a la nevera del 
local de la Colla Ecologista l’Arrel, on es garanteix la seua òptima conservació amb gel 
de sílice, que s’usa per absorbir la humitat de les llavors i facilitar-ne la preservació. 
Periòdicament, el gel s’ha de substituir a causa de l’absorció d’humitat (el gel que es 
retira no es llança, sinó que s’escalfa per treure-li la humitat i usar-se de nou). Les 
entrades estan datades de forma que es controla el temps de conservació, que 
normalment no pot ser superior a dos anys. Transcorregut aquest temps, les llavors 
han de ser sembrades i retornades al banc.  

L’objectiu fonamental d’aquest projecte és preservar les llavors tradicionals, 
augmentant així la biodiversitat en l’horta, a més de detectar i recuperar les llavors de 
les varietats locals que s’han anat deixant de conrear durant els darrers anys. 
Paral·lelament, es pretén fer difusió del cultiu i consum de varietats locals, recuperar i 
transferir el coneixement associat a aquestes llavors, i facilitar-ne l’accés a tothom. 

 També es promourà la prospecció d’aquestes varietats locals entre els agricultors de la 
comarca, la multiplicació i conservació de les llavors, així com la seua caracterització. 

 Tot plegat, amb l’ànim d’aconseguir la sensibilització de la població cap al valor de 
l’agricultura ecològica i de proximitat, preservant el medi ambient i la salut pública.  

Recuperant amb aquest treball el seu un valor històric, cultural i gastronòmic de les 
espècies vegetals de la nostra comarca. 
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2.MEMÒRIA 2018 

  

Durant l’any 2018 ens reunirem els encarregats d’actualitzar l’excel que recull totes les 
entrades del banc de llavors per realitzar tal tasca i renovar els gels de sílice que 
ja habien perdut la humitat així com per a replantejar-se les necessitats del banc de 
llavors a efectes de reproducció d'aquestes. 

 
També, durant l’any, es varen anar fent donacions de llavors a distintes persones que 
així ho varen sol.licitar donant la quasolitat que totes aquelles eren Ontinyentíns/es o 
associats als horts urbans de l’Arrel. 

 
Per altra banda també s’inicià conjuntament amb l’institut I.E.S 
Josep Segrelles d’Albaida el projecte “Tancant Cercles” el qual consistia en 
proporcionar llavors a l'institut per a que els alumnes del cicle 
d’agroecologia pogueren treballar amb llavors tradicionals del territori i després, una 
vegada aplegara l'estiu ens derivaren part dels planters a causa de la no activitat 
lectiva. 

 
Al mes de novembre, es realitzaren una sèrie de tallers d’extracció de semilles així com 
un taller de la importància de la biodiversitat a l'hort i altre sobre 
la sobirania alimentaria arribant a una mitjana de 700 alumnes entre els instituts 
Pare Vitoria d’Alcoi, el I.E.S Josep Segrelles d’Albaida i l’ I.E.S Bellaguarda d’Altea. 

 

3. OBJECTIUS 2019 

 

● Aconseguir que els ciutadans de la Vall d’Albaida siguen conscients del problema que 
tenim amb la pèrdua de les nostres llavors, i arribar a què, el consumidor de la nostra 
comarca valore els fruïts de les varietats tradicionals i les consumisca preferentment. 
Açò s’assolirà per mitjà de conferències, cursos, tallers, fires i jornades 
gastronòmiques.  

● Obtenir adhesions d’agricultors ecològics professionals per a la multiplicació de les 
nostres llavors tradicionals i afavorir-ne seu el cultiu.  

● Trobar totes les varietats tradicionals possibles que es conserven a la Vall d’Albaida, 
conservar-les adequadament, planificar la seua reproducció i extracció de llavors per 
multiplicar-les.  
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● Realitzar les gestions oportunes per aconseguir que les llavors del banc siguen 
considerades patrimoni cultural i assolir així el suport d’institucions involucrades en la 
seua conservació. 

 
●Donar recolzament i assessorament a tota aquella persona que hi vulga involucrar-se 
en el projecte de conservació de les varietats tradicionals presents al banc de llavors. 

 
●Donar un pas més endavant i deixar per escrit el compromís de tota aquella persona 
que sol·licite llavor del retornament de com a mínim la mateixa quantitat que se li ha 
sigut atorgada amb una possible sanció, per part del banc de llavors, per 
no haver complit amb el pacte establit baix firma. 
Amb aquest últim objectiu s’intentara aconseguir que la gent tracte d’una manera més 
seriosa el treball que al banc de llavors s’hi realitza. 

● Seguir actualitzant l'inventari de llavors apuntant les característiques morfològiques 
de les plantes per vore l’evolució d'aquestes. 

 
● Renovar aquelles llavors més antigues cultivant-les i descartar totes aquelles llavors 
d’origen estranger a la vall d’albaida que actualment s’encontren al banc. 

 
● Es vol aconseguir que totes les plantes utilitzades als horts urbans sota la tutela de 
l’Arrel, siguen varietats del propi banc de llavors i així assegurar-ne la reproducció 
anual d’una quantitat notable de varietats. 

 
● Seguir amb el projecte “Tancant Cercles” i donar l’oportunitat als alumnes de cultivar 
part de les terres associades a l’Arrel. 

 
● Crear oficialment un mecanisme per l’obtenció de llavor tradicional conjuntament a 
la cooperativa més que horta i amb la cooperació de l’estació experimental agrària de 
Carcaixent. 

 
● Aquest proper 16 de Febrer s’assistirà a la fira estatal de llavors col.laborant amb 
Llavors d’Ací. 

 
● Per últim, es pretén crear un xicotet catàleg d’aquelles llavors que 
més professionalitzades estiguen per fer-les visibles al sector agrícola i d’eixa manera, 
captar més llauradors baix el compromís del que s’ha parlat avanç. 
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4-PRESSUPOST 

 

 

 

La persona encarregada del préstec de llavors serà aquella que s’encarregue d’anar a 
obrir el banc a tota aquella persona que sol.licte llavor a l'igual que anotara en el 
registre de donacions les seues dades d’eixant per escrit el compromís de la persona 
que rep la llavor de retornar al banc. 

 
Per altra banda la persona encarregada del seguiment de les llavors tindrà la feina 
d’assessorar en camp a les persones que hi hagen rebut llavor i d’assegurar-se que les 
llavors estan cultivant-se baix pràctiques agroecològiques. 

 
El material fungible es tracta de gel de sílice per a la correcta conservació de les llavors 
en la nevera i de sobres e adhesius per poder fer un préstec de llavors en condicions. 
Respecte al manteniment de la nevera és a causa de el consum energètic d'aquesta. 

Sobre els possibles ingressos del banc de llavors és pretén oferir a un preu simbòlic de 
15 cts d’euro per planta en estat vegetatiu de cara a les plantacions de primavera-
estiu a l'igual que per a les collites de la tardor-hivern. 

Aquesta idea surt després de veure que els usuaris dels horts de llavors planten 
directament amb planter i no sembren amb llavors, per això, és vol aprofitar 
la possible sinergia amb l’institut d’albaida i d’eixa manera aconseguir un xicotet ingrés 
tant per a l'institut com per a l’Arrel. 
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1. INTRODUCCIÓ  

A Ontinyent, la urbanització incontrolada de casetes, l’activitat industrial i de polígons 
en zones d’horta han anat destruint un dels territoris més fèrtils de l’interior de les 
comarques valencianes.  

Hui en dia les zones d’horta queden emmarcades principalment en el Llombo, l’Almaig 
(damunt de la ronda nord), la Canal, i unes poques en el Pla, en el vessant nord del 
camí de la Font Santa. En altres zones queden fragments d’horta repartits de manera 
desigual.  

La Colla Ecologista l’Arrel planteja la recuperació de l’horta que encara resta a la 
població d’Ontinyent, que s’ha conservat per part de tota la societat, perquè té una 
utilitat per a aquesta.  

El projecte ve d’un interès creixent per l’agricultura en entorns urbans que coincideix 
amb una major sensibilitat cap a qüestions relacionades amb la sostenibilitat 
mediambiental. En sintonia amb aquestes dinàmiques socials, l’Arrel, ha promogut 
actuacions com impulsar la creació d’horts comunitaris gestionats participativament, 
aprofitant els abundants terrenys infrautilitzats.  

Tenim una doble llavor, per una banda social, ja que persones que no tenen un tros de 
terra per poder cultivar, en tenen la possibilitat de conrear una superfície menuda. Per 
altra banda, es millora la sostenibilitat ambiental, aconseguint l’aprofitament i la 
conservació de l’entorn.  

La nostra intenció és recuperar bancals d’horta pròxims a la població que tinguen 
sèquies i braçals que reben aigua de reg; aconseguir tindre un nombre de fanecades o 
bancals que permetran el cultiu de productes alimentaris de qualitat, de temporada i 
autòctons, que siguen respectuosos amb la terra, la salut i el medi; dividir els bancals o 
fanecades en petites parcel·les que permeten el cultiu i l’autoabastiment; 
proporcionar a les persones que participen els plançons i productes ecològics 
necessaris per al cultiu i l’èxit en la plantació i la recol·lecció.  

Volem recuperar zones pròximes a la població, perquè les persones que no puguen 
desplaçar-se en mitjans motoritzats, puguen fer-ho a peu sense dependre de ningú. 

Entenem què, un hort comunitari, és un espai agradable, la pràctica d’aquestes 
activitats aporten importants beneficis, tant per a l’economia de qui les practiquen, 
com per a la salut, la sociabilitat i l’autoestima. A més de tindre hortalisses fresques i, 
allò que és més important, cultivades per nosaltres mateix sense productes químics o 
contaminants.  

Aquestos bancals estan dividits en petites parcel·les cedides durant un temps 
determinat, i tota la producció alimentària és per a la persona que la cultiva. Des de la 
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Colla Ecologista l’Arrel, es coordina el projecte, fomentant l’intercanvi d’experiències i 
la creació de mecanismes de recolzament mutu.  

Volem produir com ho feien els nostres avantpassats als seus horts locals. Volem que 
els nostres productes tornen a tindre el sabor, l’olor, l’aspecte i la qualitat d’abans, 
quan encara no s’afegia res a la terra per a fer créixer les plantes. Volem que l’hort 
produïsca hortalisses sanes, de qualitat i ecològiques. Volem tornar a olorar tomaques 
que oloren a tomaca i pebres que oloren a pebre. Per això, plantegem un model d’hort 
on no s’afegissen abonaments químics, pesticides ni qualsevol altre producte que 
deteriore l’equilibri ambiental i la qualitat dels conreus.  

També pretenem incidir en la recuperació de les varietats hortícoles locals. Varietats 
adaptades i que han estat utilitzades durant moltes generacions. Per a aconseguir-ho, 
caldrà recórrer, per una part, als bancs de llavors comarcals, on es guarden amb cura 
les varietats tradicionals. Altres recursos per a l’obtenció de llavors són, per exemple, 
els llauradors que hui en dia segueixen cultivant varietats locals.  

Aconseguim així Fomentar l’estima a la terra i la conservació d’aquests espais com a 
propis de la idiosincràsia, cultura i tradició d’Ontinyent. Sensibilitzant-nos dels nostres 
impactes mediambientals per poder minimitzar-los i millorar la qualitat de vida dels 
usuaris i de tota la població.  

El model d’hort comunitari que es pretén aconseguir és integrador, ecològic, integrat 
al barri i productiu. La consecució dels objectius d’aquest projecte està lligada a la 
cooperació entre els participants, de manera que l’èxit o el fracàs dependrà en certa 
mesura de tots i no solament d’uns pocs.  

● Prestigiar, conservar i aprofitar l’horta d’Ontinyent.  

● Oferir un benefici social, humà i econòmic a les persones que s’integren dins 
d’aquest projecte.  

● Fomentar l’autoconsum i l’auto abastiment de productes locals. 

 

2. METODOLOGIA I ACTIVITATS  

 

En aquest projecte s’utilitzarà una metodologia que pot definir-se com a integradora i 
participativa, adaptada a l’usuari i, afavoridora, al mateix temps, del desenvolupament 
de la seua autonomia.  

L’ús de la terra serà exclusivament pel seu conreu agrícola, amb destinació al consum 
privat. Per tant, els productes no es poden comercialitzar.  
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La cessió serà vàlida per un període de dos anys, sent automàticament prorrogada per 
dos anys més, llevat que alguna de les parts renuncie amb un mes d’antelació abans de 
cada finalització del termini.  

L’autorització té caràcter gratuït. Les eines, llavors, plantes, adobs.. seran cedides per 
la Colla Ecologista l’Arrel, juntament amb les entitats col·laboradores.  

Els usuaris es comprometen a complir la normativa d’ús, per tant, a l’hora que 
adquireixen el dret, estan obligats a conèixer les responsabilitats i obligacions. 

S’establirà un calendari de reg anual i es nomenarà entre els participants un 
coordinador per bancal. Actualment, les despeses estan dirigides a mantenir els camps 
i, cada usuari, paga una quantitat de 12 € anuals per taula (2,5 x 10 m2 ), per fer el 
manteniment (aigua de reg, segar…).  

Per cada zona d’horta s’escollirà un representant i d’entre ells serà nomenat el 
president de l’Associació d’Hortolans que farà de portaveu davant la Colla Ecologista 
l’Arrel i entitats o particulars.  

Les activitats concretes a desenvolupar seran les següents:  

• Neteja i desbrossament de les sèquies.  

• Preparació de les parcel·les per a la plantació i el reg, incloent la incorporació de fem 
orgànic a la terra, així com, la col·locació de trapes per al pas de l’aigua.  

• Plantació d’hortalissa de temporada.  

• Cura i manteniment de la collita i de les parcel·les. 

 

3. UBICACIÓ DELS HORTS  

 

El projecte d’horts urbans a Ontinyent porta desenvolupant-se des de l’any 2008. En 
l’actualitat es conreen aproximadament 10 fanecades en diferents ubicacions. Les 
hortes gestionades per l’Arrel, amb David Gironés i Verónica Piqueras com a 
coordinadors, estan dividides en dos seccions:  

3.1 BRAÇAL DE L’ÀLBER  

Hortes de la Fira, abasten 6 fanecades amb uns 21 usuaris directes i uns altres 15 
indirectes (que ajuden o acompanyen a les persones que hi treballen en ells).  
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3.2 HORTES DEL LLOMBO  

Els terrenys en la seua majoria són cedits en usdefruit per particulars. • 32 taules (de 
2,5 x 10 m2 cadascuna) utilitzades per 19 usuaris sent 10 d’elles gestionades pel CRIS 
(Centre de Rehabilitació i Integració Social) que pertany a ADIEM (Associació per a la 
Defensa i Integració dels Malalts Mentals d’Ontinyent) .  

• 2 fanecades a la zona del poliesportiu amb 26 taules i uns 10 usuaris directes, més 
altres indirectes.  

Aquesta zona és la que treballa ja amb major autonomia i autogestió per part dels 
usuaris.  

3.3 HORTES DE LA TORRETA  

S’utilitza un terreny municipal cedit per l’ajuntament d’Ontinyent a ADIEM i l’Arrel, 
que conten amb dos horts:  

• El primer que ja porta funcionant 3 anys, amb 14 taules i 9 usuaris.  

• Un hort de nova incorporació al projecte de 8 taules, amb 9 usuaris. 

 

4-OBJECTIUS 2019 

 

Els objectius d’aquest 2019 per a l’àrea d’horts urbans són: 

 
-Aconseguir augmentar el nombre d’horts cultivats per gent associada a l’Arrel 
mitjançant la difusió per les xarxes socials i acudint, de ser necessari, al banc de terres 
per establir convenis entre les persones interessades. 

 
-Conscienciar, als usuaris dels horts actuals, de l’importància d’utilitzar varietats 
tradicionals en les collites i així retroalimentar el projecte impulsat per l’àrea del banc 
de llavors “Germina la Vall”. 

 
-Organitzar una sèrie de tallers per ensenyar als usuaris a extraure llavor de les 
diferents plantes que existeixen, ja siga realitzant una extracció en sec o en 
verd, depenguen de l’època del any. És tractara d’organitzar un taller per cada 
hort com que l’assistència d’un nombrós nombre de persones, disminuiria la seua 
eficiència. 
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-És tractara també de sembrar en les zones comuns dels horts tota classe de plantes 
aromàtiques que serveixen com a reservori de la fauna auxiliar. 

 

5-PRESSUPOST 2019 

 

 

 

La despesa per la gasolina és a causa de la desbrossadora que s’utilitza per mantenir 
neta la séquia i tota el àrea comuna als shorts. 
 
La despesa de la persona encarregada és com que hi ha una figura encarregada 
d’acollir totes les noves altes en els horts així com servir de mediació entre els 
possibles conflictes que hi puguen sortir i també, a més, s’encarrega de que no es viole 
la norma de cultivar baix unes pràctiques agroecològiques. 
 
El taller d’extracció tindrà una durada de 2 a 3 hores en el que els costos seran 
principalment els de pagar a la persona encarregada de realitzar-lo, costejar el seu 
transport i de tot el material necessari per a fer les extraccions. També, s’aprofitara i es 
parlara sobre el que és la sobirania alimentària i el perque de la seua necessitat. 
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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest projecte, immers dins dels horts urbans, als terrenys municipals situats a l’antic 
dipòsit d’aigües d’Ontinyent, pretén promoure la participació activa i el treball d’un 
grup d’usuaris del CRIS (Centre de Rehabilitació i Inserció Social) amb la Colla 
Ecologista l’Arrel.  

Fou impulsat a l’any 2015 per la Colla Ecologista l'Arrel i l’Associació per a la Defensa i 
Integració de les persones amb Malalties Mentals (ADIEM ) amb el suport de 
l'Ajuntament en la cessió dels terrenys i el recolzament de la Regidoria de Medi 
Ambient.  

A més a més, es compta amb l’experiència a l’hort del CRIS situat baix d’aquests 
terrenys on es va promoure la participació activa i el treball d’un grup d’usuaris amb la 
Colla Ecologista l’Arrel i altres usuaris dels horts que, a dia de hui, segueixen fent 
comunitat 3 anys després de la posada en funcionament.  

Dins d’aquest projecte es recuperarà l’espai del dipòsit, no sols per a ús d’usuaris dels 
horts, sinó també, d’altres entitat, com ara, el Banc de Llavors, entitats d’educació 
canina o associacions i entitats conservacionistes i d’educació ambiental. 

 

2.MEMÒRIA 2018 

Durant l’any hem estat fent nombrosses visites als horts de l’Arrel amb els diferents 
usuaris del CRIS I amb les seues families per ensenyar-lo’s els beneficis de l’agricultura 
ecològica en persones d’aquesta índole. 

Normalment les visites incloient passar el día o el matí al hort, cultivar e inclús 
cosechar part de la collita per posteriorment menjar-se-la per esmorçar o dinar 
ensenyant al grup també diverses receptes tradicionals associades als cultius. 
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3. OBJECTIUS 2019 

Acostar els aliments ecològics als xiquets, reflexionar sobre els seus beneficis, conèixer el 
calendari agrícola, fomentar el treball en equip, a més de crear una canal de comunicació amb 
les famílies perquè canvien hàbits no saludables.  

Per aconseguir-ho es faran visites in situ als horts, acompanyats de professors, consistents en 
visites guiades en les quals se’ls explicarà de forma didàctica i divertida en què consisteixen els 
productes ecològics i quines són les principals varietats autòctones.  

Finalment a ser possible, es faran activitats pràctiques a l’hort on els alumnes plantaran llavors 
en planter, una hortalissa en cossiol per endur-se a casa i una planta al bancal, donant-los 
l’oportunitat de fer el seguiment si ho desitgen. 
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1-INTRODUCCIÓ 

La llavor és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure el 
consum ecològic. 

 
En ella es fica en contacte a llauradors pròxims del terme d’Ontinyent amb els 
consumidors associats a la llavor. La forma d’operar és per via online mitjançant una 
plataforma on cada dilluns es realitza la cistella de la compra de forma que els 
dimecres, els mateixos llauradors és desplacen fins allí a d’eixar el gènere i després el 
consumidor a poc a poc van arreplegant les seues cistelles. 

 
També hi tenen un xicotet estoc de menjar com poden ser xocolates, mel, oli, pasta, 
farines,etc. 

 

2-MEMÒRIA 2018 

 

Durant el passat any és va estar funcionant d’aquesta manera al llarg de totes les 
semanes del any. 

 

 2.1-PRESSUPOST 

 

 

 

3-OBJECTIUS 2019 

L’objectiu d’aquest any és seguir funcionant de la mateixa manera y a poder ser, 
adquirir major nombre d’usuaris del grup de consum a l'igual que aconseguir la 
participació d’algun que altre productor ecològic per mantenir la diversitat més 
gran possible. 
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1-INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta àrea es creara aquest any a causa de la intenció per part de l’associació de 
donar suport a aquelles idees que sorgisquen dels integra'ns de l’Arrel. 
Es demanara la redacció d’un projecte on quede definit l’objecte del mateix, el 
pressupost necessari, així com també definir quines àrees de l’associació es veuen 
afectades pel projecte i el plaç de recuperació de la inversió en cas de haber-lo. 
Aquest projecte serà valorat per la junta directiva de l’arrel per posteriorment decidir 
si es fica en marxa o no. 

 

2-OBJECTIU 2019 

 

Obrir durant un període d’un mes un plaç per presentar formalment els projectes. 
S’avisara amb antelació per a que la gent faça les consultes corresponents i aclarir-
les per tal de facilitar que hi haja temps de projectar amb eficiència els projectes. 
Es valoraran els projectes que estiguen relacionats amb les temàtiques d’actuació de 
l’Arrel. De tota manera, s’avisara per les xarxes socials i per correu intern als nostres 
associats dels criteris de valoració i dels plaços de presentació. 
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1-INTRODUCCIÓ. 

Aquesta àrea esta pensada per promoure una gestió alternativa a la crema dels 
residus prevenients de l’agricultura com la poda dels fruitals, els arbres ornamentals 
que hi podem encontrar als nostres jardins o fins i tots els restos de la gespa. 

 
També no sols és pretén informar a la gent de l’alternativa de la trituració dels 
restes vegetals sinó, com fer un bon ús d’ells, ja que ben tractats poden convertir-se en 
compost per als nostres camps, és a dir, una ferramenta per millorar l’estructura dels 
nostres sols agraris. 

 

2-OBJECTIUS 2019. 

Entre els objectius que engloben a l'àrea de stop cremes és pretén crear un grup de 
voluntariat que és desplace al llarg i ample del terme d’Ontinyent informant en 
els dies de cremes als nostres veïns d’allò que hi poden arribar aconseguir si canvien la 
seua forma d’operar amb els residus. Això implica tant els beneficis ambientals com 
l’ús sostenible de les nostres explotacions agràries. 
Per altra banda, també se'ls informara d’on poden sol.licitar eixe servici i que serie de 
documentació es requereix per tal de fer-ho, a més d’oferir-lo’s la possibilitat de 
sumar-se al projecte així com a la pròpia colla ecologista l’Arrel. 

 

3-PRESSUPOST. 

 

 

El pressupost està destinat per una persona, en cas d'haver voluntat d'ampliar el 
nombre de persones, sols s'haurà de multiplicar per la quantia total. 

La persona encarregada recibira una quantia de 2 € per persona visitada i 5 € per 
persona que aconseguisca fer utilitzar el servei de trituració sense poder sobrepassar 
mai el pressupost oferit per trimestre. 
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