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Resumen 
 

L’objectiu d’esta comunicació és donar a conèixer el treball desenrotllat en el “Taller XXI 
d’Urbanisme” al llarg del curs 2009-2010 en l’assignatura “Urbanística II” de 3r curs 
d’Arquitectura, on es va assajar una alternativa per a l’explotació de l’horta mitjançant el disseny 
d’horts d’oci. Després d’analitzar la problemàtica de la conservació de l’horta des d’una perspectiva 
interdisciplinària, els alumnes van escometre, individualment, una intervenció urbanística en espais 
pròxims al continu urbà, en dos àmbits: els d’Alboraia-Vera i Montolivet-Carrera d’En Corts. 
L’objectiu era el de planejar i dissenyar una zona d’horts d’oci plantejada com a alternativa a 
l’explotació tradicional de l’horta.  

En esta comunicació exposarem:  

1) una síntesi de les hipòtesis de partida  

2) una anàlisi dels processos subjacents, que amb els horts d’oci es perseguien atallar 

3) un resum o selecció dels treballs elaborats. 

La nostra intenció al presentar esta comunicació és contrastar allò que s’ha experimentat en classe 
amb un públic expert en la matèria, sotmetre-ho a discussió i, en el cas que la proposta es considere 
viable, divulgar i fomentar un ús alternatiu de l’espai agrícola que ja està present, amb tots els 
matisos i diferències en moltes ciutats del nostre entorn. 

 

És imparable la urbanització de l’horta?  
 

Com més plans es formulen, tramiten i aproven per a protegir l’horta, més es reduïx la seua 
extensió. Portem anys, dècades, parlant de la protecció de l’horta, i veient com a minva any rere 
any, com es deteriora, com decau, com s’urbanitza. Els que hem redactat esta ponència som 
urbanistes (o urbanistes en formació), i res podem, ni gosem dir, sobre l’agricultura (per més que la 
ignorància siga gosada). La inquietud que ens motiva a intervindre sorgix del diagnòstic urbanístic: 
de veure com la ciutat devora l’espai circumdant, immisericordement, per més proteccions que 
s’establisquen. Ningú hauria d’oblidar allò que s’ha ocorregut en la partida de La Punta, on un 
fragment valuós d’horta va ser arrasat manu militari després de modificar un planejament urbanístic 
que l’havia protegit amb el màxim grau. És un cas extrem, en el que a més a més l’actor principal 
va ser la pròpia Administració, i que, per a més escarni, posteriorment roman vacant en no satisfer 
les demandes i necessitats d’un port que ja podria haver-ho pensat abans.  

L’exemple és, com diem, extrem. El més normal és una versió més lleugera. La “reclassificació” 
com Urbanitzables de terrenys que adés no ho eren, sòls que prèviament eren Rústics o No 
Urbanitzables, i que en revisar el planejament passen a eixamplar l’àmbit de l’urbà. No hi ha Pla 
General que en cada nova versió no opte pel creixement a costa del seu entorn immediat. I per a 
mostra un botó: en la Ciutat de València, el que ara està en revisió (en un procés que brilla per la 
seua foscor, una situació que hem qualificat entre bromes i veres, de clandestina) no és una 
excepció. El pla presentat en 2008 com a preliminar, i en 2010 com a document complet, continua 
ampliant el continu urbà, menjant-se l’horta, malgrat totes les declaracions, retòriques, del món. En 
la versió de 2008, actualment (novembre de 2010) en exposició al públic, els nous sectors de Sòl 
Urbanitzable, incloent-hi els usos residencials, terciaris i industrials sumen aproximadament unes 
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405 hectàrees, que inevitablement es resten del sòl agrícola circumdant, majoritàriament d’horta1. 
Perquè tots els plans del segle XX (i algun altre redactat posteriorment, en el XXI, però imbuït de la 
mateixa caduca filosofia) continuen apostant pel creixement, per l’expansió a costa dels sòls rústics 
circumdants, ampliant la classificació dels sòls urbans, quan cada dia és més evident que esta 
ocupació ni és necessària, ni convenient, ni viable, ni de bon tros sostenible?  

Podem adduir moltes raons (socials, polítiques, tècniques,… inclús fer un pas endavant i parlar 
obertament en alguns casos de corrupció) però hi ha una ultima ràtio que ho explica millor. Perquè 
la diferència de preu entre un sòl urbà (o potencialment urbà, com ho és el “Urbanitzable”) i un 
agrícola és atroç, la “diferència de potencial econòmic”, és tan gran que no hi ha qui resistisca 
l’avanç de la urbanització: ni plans, ni zonificacions protectivas, ni lleis, ni congressos…, res, ni 
ningú.  

En una conferència dictada en 2009, José Manuel Naredo va aportar la dada següent: el preu mitjà 
d’una hectàrea de sòl rústic a l’Estat era en 2008 de 11.000 euros, aproximadament 1 euro/m2, 
mentres que arribava als 2.000 euros/m2 per al sòl urbà2. 2000 a 1! I dóna igual que l’estimació siga 
un tant elevada; encara que es dividisca per la meitat, o per la meitat de la meitat, és irresistible, no 
ja insostenible. Qui s’apropia d’esta “màgica” riquesa, qui es queda amb la part del lleó d’esta 
operació? Per a l’il·lustrar l’impacte de les diferències d’eixe calibre posarem un altre exemple, a 
manera de referència o comparació. Segons els estudis de l’Institut per la Pau d’Oslo, la immigració 
desregulada en la frontera entre l’Estat i el Marroc és incontrolable a causa de l’enorme diferència 
de riquesa i renda, que se situa en una desproporció d’1 a 6 (1 a 15 amb Senegal, i 1 a 4 entre Mèxic 
i Estats Units)3. Imaginem el que pot moure una reclassificació urbanística, si pensem que en la 
transformació del sòl agrícola en urbà, el valor es multiplica per 500, 1000 o 2000. No hi ha 
parangó. I per això podem dir impúdicament que no hi ha hagut cultiu més rendible que el del totxo. 

Però qui s’apropia d’esta immensa riquesa generada per una decisió administrativa, ja que sense pla 
ni permís per a urbanitzar els terrenys continuarien sent agrícoles? Fins a l’aprovació de la Llei 
Reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU) en 1994 eren els propietaris els que es portaven la 
major part. Després amb les noves regles del joc instaurades per la LRAU, s’ha produït una 
transferència de rendes a l’agent urbanitzador4. Destaquem addicionalment que el “urbanitzador” és 
un professional del món immobiliari amb una major capacitat tècnica i inversora que el tradicional 
propietari fundiàri, la qual cosa ha suposat un augment de la pressió sobre l’Administració per a 
portar avant requalificacions i operacions d’urbanització5. En breu, el diferencial de preus unit a la 
baixa rendibilitat de les explotacions agràries (inclús negativa) fa que estos sòls siguen molt 
vulnerables a la urbanització, víctimes propiciatòries. Si amb la nostra proposta, o qualsevol altra, 
es pretén igualar les rendibilitats dels sòls agrícoles amb els urbans, estarem perdent el temps. És 
impossible. Només pretenem, i no és poc, donar una alternativa a l’explotació agrícola, que 
mantinga el caràcter, el paisatge, i l’ecosistema de l’horta com a tal. 

Quede ben clara una prèvia. És necessari mantindre el planejament de protecció, la intervenció que 
s’ha anomenat passiva. És necessari, però no suficient. Les proteccions, les catalogacions, les 
zonificacions protectivas,… tot l’ampli repertori urbanístic per a la preservació d’eixos espais són 
absolutament imprescindibles, però en són només el primer pas. El segon n’és la disciplina, i 
l’estabilitat del planejament. Però com amb eixes mesures no n'hi ha prou, cal buscar una alternativa 
econòmica, i el nostre gra d’arena és pensar-la des de l’urbanisme, des d’un urbanisme que no té res 
a veure amb la salvatge urbanització urbi et orbe duta a terme en el passat boom immobiliari (1996-
2007). 
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Horts d’oci, horts urbans 
 

No descobrirem res. En tota Europa, i més enllà dels mars també, però sobretot a Europa, 
l’agricultura d’oci és una realitat. Des de les ja llunyanes pioneres experiències, conegudes en el 
món germànic com “Kleingärten” (xicotets jardins o horts) o “Heimgärten” (horts casolans), que 
deuen el seu desenrotllament i popularitat a la labor inicial del metge de Leipzig Moritz Schreber 
(1808-1861), el pare dels horts d’oci, motiu pel qual són també coneguts com “Schrebergärten”, 
qui els impulsà per raons principalment sanitàries (alimentació, educació i contribució a un medi 
més saludable). Estos horts van jugar un paper molt important com a aportació alimentària en les 
guerres mundials, per a posteriorment cobrar major protagonisme per la seua condició lúdica,  i 
després van ser incorporats al  planejament com a espais verds.  

Els “Schrebergärten” són horts casolans o urbans, no “horts d’oci”, no almenys en el sentit en què 
en este text es proposen. La diferència és la seua localització: l’hort urbà s’inserix en la trama de la 
ciutat, mentres que el d’oci se situa als seus voltants, però sempre en un context agrícola. Hui 
trobem “horts urbans” en ciutats tan distintes com Berlín, Londres, o Madrid p.e. a la plaça 
Corcubión on els veïns han transformat l’erm asfalt en xicotets oasis agrícoles. En un entorn més 
proper, i com a experiència d’horts d’oci en el sentit que li donem en esta ponència, destacaríem el 
cas d’Aldaia, amb el projecte “Horts d’Oci. Parc de l’Horta d’Aldaia” coordinat des del Centre 
Mediambiental municipal “Casa del Tio Carmelo”, i des de el que els agricultors lúdics reben 
assessorament i suport. Disposa per 16 “lots” de 50 a 100 m2, ubicats junt a un cinturó verd i el 
propi Centre Mediambiental, destinats a jubilats i jóvens amb salari inferior al mínim, que es 
lloguen per un període de 3 anys no prorrogable, al preu de 20 euros anuals i que necessàriament 
han de destinar-se al cultiu de productes ecològics d’horticultura. Un altre exemple podria ser el 
dels horts d’oci de Bigastro. Es compon de 17 lots de 400 m2 arrendats per 5 anys no prorrogables, 
que es destinen novament a jubilats, jóvens amb mínim salarial i a no propietaris de terres, els que 
este projecte denomina “agricultors periurbans”. La renda anual és de 20 euros, més altres 15 de 
fiança i de nou només es permet cultivar productes “ecològics”. 

Estos precedents, a pesar del seu interès, no coincidixen plenament amb la proposta que assagem. 
Els nostres “horts d’oci” són micro explotacions agrícoles arrendades (i possiblement ateses 
tècnicament per l’agricultor propietari dels terrenys) a particulars, generalment “urbanites”, que 
desitgen cultivar-les en el seu temps lliure, per a obtindre d’elles un oci diferent, i addicionalment 
alguns productes hortícoles per a consum propi. A diferència dels horts urbans, que es localitzen en 
els intersticis, en els terrain vague del sòl urbà, els horts d’oci ho fan en territoris plenament 
agrícoles, i són atesos, gestionats, i explotats pels propietaris agrícoles originals, no per 
l’Administració Pública. Els horts d’oci es plantegen com una alternativa reversible d’utilització de 
l’horta, com una opció perquè el propietari puga rendibilitzar la seua parcel·la, tot mantenint 
l’activitat agrícola i obtenint el benefici econòmic del lloguer per lots. Es tracta d’una iniciativa que 
intenta combinar l’ús recreatiu, lúdic, i el manteniment d’un ecosistema únic, sumit en un procés de 
degradació i decadència, tot reduint, encara que no eliminant, la pressió urbanística que assetja els 
terrenys més pròxims a la ciutat consolidada. L’horta és vista des d’esta perspectiva com un espai 
econòmic, però també com un territori singular des del punt de vista ecològic, paisatgístic i lúdic, 
alhora que un límit clar de l’urbà. 

 

Hipòtesi de la intervenció 
La majoria dels horts d’oci, i també els horts urbans, que hem pogut analitzar són d’iniciativa 
pública, normalment vinculats a l’Administració Municipal. Valguen com a exemples, com a 
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prototips, per a assenyalar el camí, com banc de proves, però no es pot pretendre que la implantació 
dels horts d’oci passe per la seua assumpció general per la iniciativa pública. No almenys des dels 
nostres plantejaments. I per dos raons.  

Una, perquè en la conjuntura actual, i en l’escenari d’una previsible retracció de l’acció pública 
deguda a les dificultats financeres que esta travessa, i per la pressió de les hegemòniques posicions 
neoliberals, el declivi de l’estat del benestar social ha de contemplar-se com una hipòtesi més que 
probable, en el que els serveis públics i les possibilitats d’escometre este tipus d’accions seran cada 
vegada més reduïdes. Però hi ha més. Dos, perquè explícitament plantegem un alternativa 
d’explotació econòmica que no supose el canvi de titularitat dels actuals propietaris, i que no supose 
el canvi de destí del sòl, agrícola.  

 

El paper de l’Administració Pública 
Quin pot ser el paper de l’Administració Pública, preferentment municipal, en la difusió dels horts 
d’oci? Segons la nostra opinió li cap un triple paper.  

En una primera etapa pot abordar l’execució d’algun hort d’oci amb fins quasi didàctics, per a 
mostrar als propietaris agrícoles i a la ciutadania el seu contingut, la seua organització, la seua 
viabilitat, les seues possibilitats, una funció que no ha sigut aliena a l’Administració Pública en 
altres camps (per exemple en la construcció dels polígons residencials). Però esta experiència ha de 
ser fitada espacialment, i inclús temporalment.  

La segona comesa de l’Administració Pública ha de ser la de la regulació urbanística dels horts 
d’oci, incorporant-los al planejament, ordenant-los especialment a nivell estructural, precisant les 
condicions i requisits per al seu desenrotllament. 

La tercera labor seria la d’impuls, facilitant l’assistència tècnica necessària, i sobretot implementant 
els equipaments, servicis, i instal·lacions necessaris per al funcionament correcte dels zones d’horts 
d’oci. Esta funció ha de ser contemplada com subsidiària, és a dir si la iniciativa privada, els 
propietaris agrícoles, no poden o no són capaços d’executar-los per si mateixos.  

 

Requisits Bàsics 
Al desenrotllament dels horts d’oci se li han d’imposar condicions addicionals. En primer lloc, com 
a requisit fonamental, que siga una opció fàcilment reversible, és a dir, que si el propietari, o 
l’agrupació de propietaris, decidix abandonar la iniciativa, transcorregut el temps fixat en els 
arrendaments, puga fer-ho fàcilment. Això implica que les obres i instal·lacions siguen fàcilment 
desmuntables, que no alteren l’estructura física de l’horta. I ací destacaríem que es produïsca la 
menor afecció sobre tres elements principals: a) el parcel·lari, b) el sistema de reg, i c) l’estructura 
del viari; junt amb altres menys estructurals com el patrimoni arquitectònic. 

En segon lloc, que no alteren el paisatge tradicional de l’horta, per incorporar edificacions 
addicionals o cultius inhabituals (arboris). Per a això ha d’exigir-se el manteniment dels cultius 
tradicionals o actuals de la zona, o que les instal·lacions i equipaments comuns no trenquen l’escala 
d’este singular entorn. 

De l’experiència dels horts municipals existents s’han pogut deduir que els següents paràmetres són 
els més habituals: 
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• Parcel·les de 25 a 100 m2 

• Arrendament temporal, de 2-3 anys, fins a 5 anys com a màxim, amb caràcter gratuït en 
pocs casos, o amb un preu simbòlic en la majoria 

• Existència d’equipaments comuns, subministrats i gestionats per l’Ajuntament 
• Adjudicació per mitjà de sorteig, amb preferència als arrendataris en condicions especials 

(jubilats, jóvens, empadronats en el municipi, parats,…) 
• Per contra no se solen descarten modificacions del parcel·lari intern, així como de l'extern 

Els horts municipals solen disposar d’una Ordenança Reguladora on s’arrepleguen tant els aspectes 
de disseny mencionats, com altres de gestió i manteniment: l’extensió total de la parcel·la de l’hort 
d’oci), la superfície dels lots, els requisits dels arrendataris, el tipus de contracte (cessió, 
arrendament, la…), duració de l’arrendament, el renda o cànon (en cada cas),  les normatives d’ús, 
els cultius permesos, la prohibició de comercialització amb els productes l’obligació de l’ús 
d’insumos ecològics, etc. 

 

Aspectes urbanístics 
Des del punt de vista del planejament urbanístic del territori, el desenrotllament dels horts d’oci ha 
de passar pel manteniment de la “Classificació” d’eixos sòls com No Urbanitzables (en la 
terminologia autonòmica) o “Rurals” (en l’estatal), mentres que ha d’establir-se una nova 
zonificació opcional (“Qualificació”) de “Horts d’Oci”. Esta zonificació ha de ser entesa com a 
alternativa a la què disposen eixos sòls (probablement Agrícola - Horta), i com no obligatòria. És a 
dir, es mantindrien les actuals qualificacions i proteccions per als propietaris que no desitjaren 
escometre un “hort d’oci”, però es permetria l’opció pels continguts previstos en la zonificació 
alternativa per a aquells que sí ho feren. 

La seua instrumentació i execució requeriria de la redacció d’un Pla Especial que delimitara l’àmbit 
d’actuació, la ubicació de les dotacions públiques, equipaments i instal·lacions privades, l’estructura 
de l’espai ordenat (camins, regs, parcel·lació), indicant grandàries màximes i mínims de els lots, i 
totes les especificacions convenients o necessàries. Un pla que necessàriament hauria de ser 
d’iniciativa, i gestió pública. La idea que ha de presidir tot el procés de redacció del pla urbanístic 
és el de mínima alteració de la fàbrica física de l’horta, així com la no incorporació d’usos 
degradants o d’aquells que puguen alterar el seu funcionament, unida al criteri de màxima 
reversibilitat. 

 

Aspectes econòmics 
Des del punt de vista econòmic, la idea central és que quan la parcel·la agrícola original tinga una 
grandària mínima que assegure la viabilitat de l’operació, el propietari puga portar-la endavant 
sense alterar el seu estatus6. És a dir si la “parcel·la” permet la seua subdivisió en un nombre 
suficient de ”lots”, no hi ha cap raó que aconselle o promoga una agrupació obligatòria de 
propietaris agrícoles per a tirar avant l’operació. Perquè un criteri medul·lar és el del manteniment 
de la propietat fundiaria dels horts, i que des d’ells es produïsca un arrendament dels “lots” als 
particulars. La qüestió clau és que este arrendament permeta al propietari percebre una renda anual 
que siga com a mínim superior a l’actual. Els estudis previs de viabilitat econòmica desenrotllats en 
el curs confirmen este escenari. 

Amb l’alternativa dels horts d’oci, els ingressos que el propietari agrícola percebria serien les 
rendes anuals (o mensuals) dels lots. Enfront d’ells, com a despeses, hauria d’afrontar els derivats 
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de la transformació requerida (tot com es puga de reduïda), a saber: a) el subsistema de regs; b) la 
delimitació del “lots”; c) el subsistema d’accés intern als “lots”; i d) si és el cas, les instal·lacions i 
servicis comuns, incloent-hi potser alguna mínima instal·lació elèctrica. A l’anterior caldria afegir 
una mínima capacitat de gestió empresarial, de supervisió, de control de l’activitat, inclús 
d’assessorament tècnic agrari, quelcom que no és aventurat pressuposar que els actuals propietaris (i 
empresaris) ja disposen. No deixem de mencionar junt amb el potencial benefici privat, directe, 
econòmic, altres indirectes o col·lectius, de tipus ecològic, així com socials, especialment lúdics i 
recreatius.  
 
 

Gestió 
Qui poden ser els agents promotors dels horts d’oci? En principi, la idea està pensada perquè siguen 
els propietaris actuals, però no cal descartar en una primera etapa a l’Administració Pública, la 
municipal.  

 

Qüestions de disseny 
La grandària de les “parcel·les” i els “lots”. No eludirem donar alguna indicació sobre les 
grandàries aconsellables, encara que suggerim que no es prenguen més que com el que són una 
primera aproximació, a manera d’esborrany. 

És difícil establir una grandària mínim de “parcel·la” per a poder constituir un “hort d’oci”. Si la 
idea central és que els ingressos procedents de la rendes dels “lots” superen al de la “parcel·la” 
original, és evident que quant menor siga esta última, menys “lots” seran necessaris per a 
aconseguir eixe balanç positiu. Sembla per tant que la grandària crítica no deriva de l’anterior 
equació, sinó que vindrà marcada més be pels condicionants del disseny: aquell que permeta la 
delimitació de lots, una accessibilitat raonable, i unes instal·lacions mínimes. Anem però a la 
consideració dels “lots”. 

A falta d’una experiència real en el disseny d’estos espais, les dades que aportem provenen d’una 
busca bibliogràfica i de la comparació d’experiència reals desenvolupades en altres llocs. En breu, 
la grandària dels “lots” sembla situar-se entre un mínim de 25 m2, i un màxim que no ha d’excedir 
en molt dels 100 m2, nets de “lot” en ambdós casos. Probablement en molts “horts” l’aconsellable 
siga la combinació de grandàries. Els avantatges d’eixa oferta diversificada no consistixen només en 
l’ajust una demanda diferenciada, sinó també a permetre una més flexibilitat en l’organització dels 
“lots”, ajustant-se a formes de “parcel·les” de vegades prou irregulars. 

 

Logística, accessibilitat i mobilitat 
Una explotació de “horts d’oci”, és una explotació agrícola, lúdica u discontínua però no deixa de 
ser una explotació agrícola, amb exigències “logístiques” que han de tindre’s en compte. Cal 
preveure l’entrega dels “insumos” (inputs), i possibilitar la collita o arreplega i eixida dels 
“exsumos” (outputs). Parlem d’insumos com ara llavors, maquinària i ferramentes (lleugeres i 
ajustades a l’escala i sentit dels horts d’oci), adobs,… i enfront d’ells, residus, collites,…  Açò ens 
obliga a ampliar el marc de consideració de l’accessibilitat i mobilitat, tant interna com externa. 

L’accessibilitat ha de contemplar dos aspectes clarament diferenciats: la logística i la de les 
persones, que exploten, usen o controlen els horts d’oci. I ací sorgix un dubte, n'hi ha prou amb la 
xarxa de camins rurals actual?, i la dels aparcaments, o la de les àrees de càrrega i descàrrega? 



8 de 16 

 

Hauria de ser-ho. Una situació desitjable és que no haja que modificar la xarxa de camins rurals, les 
zones d’estacionaments disponibles, i si fóra necessari que estes transformacions siguen les 
mínimes. 

Respecte a l’accessibilitat dels usuaris, el disseny de la zona d’horts d’oci, ha de ser tal que 
normalment puguen accedir per mitjans no motoritzats (a peu o amb bicicleta) i només de forma 
excepcional, i justificada (descàrrega d’algun “insumo”), accedisquen per mitjà de vehicles de 
motor. Això podria obligar a disposar d’àrees d’estacionament situades a la distància estàndard 
d’accessibilitat en nucli urbà, és a dir a un màxim de 500 metres. És, en tot cas, una mesura 
provisional, mentres els hàbits de mobilitat urbana evolucionen cap a l’ús massiu i hegemònic de 
mitjans no motoritzats.  

Per a l’accessibilitat logística hauria de ser prou amb la xarxa de camins existent. L’accés dels 
visitants ocasionals, o el trànsit (motoritzat) de pas ha de ser rigorosament evitat per mitjà de 
l’utilizatció de elements dissuasoris passius: pilars retràctils o barreres, només accionables a usuaris 
autoritzats. Una mesura menys costosa, i més fàcilment implantable, consistix en el disseny de la 
circulació en la xarxa de camins agrícoles per mitjà de la conformació de rulls, bucles, i circuits 
tancats, que impedisquen el seu ús com dreceres. La constitució d’una zona d’horts d’oci no ha de 
propiciar la invasió pels vehicles dels “agricultors d’oci”, i molt menys l’ocupació pels cotxes dels 
coneguts com a diumengers, una espècie en clar retrocés, afortunadament, però a la que no ha de 
brindar-se ocasions per a la seua recuperació. 

 

L’ús recreatiu de l’horta.  
Un tema certament delicat és l’ús del territori de l’horta com a espai recreatiu. No ens referim als 
horts d’oci, sinó a l’horta en conjunt com a espai per a passejar o de recreació. Les opinions que 
hem arreplegat d’alguns agricultors i/o experts en la matèria la valoren negativament, i no obstant 
això és una opció vigent i molt acceptada en altres espais agrícoles. P.e. l’experiència del Parc 
Agrícola Sud de Milà (Llombardia, Itàlia) ha de ser tinguda en compte7. No és el nostre tema, molt 
més acotat i modest (la conformació d’horts d’oci) encara que es tracte d’un ús recreatiu. 

 

Horts d’oci: assaig d’una proposta a Alboraia i Carrera d’En Corts (València) 
 

Finalment donem compte d’algunes propostes desenrotllades en classe, a Alboraia i Carrera d’En 
Corts, a manera d’assaig d’una alternativa lucrativa per al manteniment de l’horta. Abans de 
redactar un pla d’intervenció els 77 alumnes van analitzar el territori considerant, entre altres, el 
següents aspectes8: 

• Xarxa de camins i vies pecuàries.  
• Xarxa de sèquies i reg 
• Estructura del parcel·lari existent, i de l’edificació 
• Tipus de cultius, i les seues necessitats 
• Manteniment, o no, del parcel·lari preexistent: agrupació, o no  
• Creació de nuclis de servicis comuns, o àrees individualitzades en cada hort d’oci  
• Circulació, trànsit, àrees d’estacionament i servici 
• Accessibilitat, opcions: total, restringida a usuaris, mixta, intermodalitat, etc. 
• Diferenciació de zones actuació: els límits urbans i els dels horts d’oci 
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Dels treballs dels alumnes s’han seleccionat alguns exemples (no necessàriament els millors, sinó 
aquells que mostren diverses formes d’abordar la implementació dels horts d’oci). En ells es 
recullen les anàlisis dutes a terme (Ilustr. 1 i 2), les distintes opcions per a resoldre l'ubicació i 
agregació dels equipaments (Ilustr. 3 i 4), la delimitació dels horts, les seues fases (Ilustr. 5 i 6), la 
divisió del lots i la seua organització (Ilustr. 7), les propostes d’accessibilitat (Ilustr. 8), i exemples 
del tractament de la interfase o límit urbà (Ilustr. 9 i 10) 

Il·lustració 1. Anàlisis sectorials. Andrea Badía 
Il·lustració 2. Anàlisi de conjunt. Blanca Gómez Grau 
Il·lustració 3. Equipaments agrupats. Blanca Gómez Grau 
Il·lustració 4. Equipaments disseminats. Juan Luengo 
Il·lustració 5. Alternatives d'Equipaments. Celia Aguza 
Il·lustració 6. Fases, estructuració del territori. Celia Aguza 
Il·lustració 7. Delimitació d’horts. Juan Luengo 
Il·lustració 8. Identificació de fases i horts. Laura Forés 
Il·lustració 9. Lots i organització d’un hort. Miguel Ángel Pellicer 
Il·lustració 10. Accessibilitat i ordenació del trànsit. Romain Perdrix 
Il·lustració 11. Resolució del límit urbà. Romain Perdrix 
Il·lustració 12. Resolució del límit urbà. Juan Luengo 

 
 

Alguna qüestió addicional o final 
 

Hi ha demanda d’horts d’oci? L’experiència dels “ranchitos”, horts espontanis i com a mínims 
irregulars, sembla avalar l’afirmació de que sí que n’hi ha. Addicionalment afegiriem que les 
demandes es creen. En tot cas, per referència a allò que s’ha implementat en altres ciutats europees 
cal assegurar que sí que hi ha una demanda d’agricultors d’oci.  

Els horts d’oci no són la solució al problema de la rendibilitat de l’agricultura. Són una alternativa 
parcial aplicable en la zona de interfase amb el sòl urbà, on la pressió per a urbanitzar és més alta. 
No és l’única i l’experiència, hi ha moltes altres intervencions (p.e. la dels cinturons verds o anells 
verds, de la que tenim un bon exemple a Vitòria-Gasteiz9) al marge de què hem assajat i ací 
presentem.  

 

Gaja i Díaz, Fernando10 

Agusa Gimeno, Celia 

 

 

 

València, 29 de novembre de 2010 
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Il·lustracions 

 

Il·lustració 1. Anàlisis sectorials. Andrea Badía 

 

Il·lustració 2. Anàlisi de conjunt. Blanca Gómez Grau 
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Il·lustració 3. Equipaments agrupats. Blanca Gómez Grau 

 

Il·lustració 4. Equipaments disseminats. Juan Luengo 
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Il·lustració 5. Alternatives d'Equipaments. Celia Aguza 

 

Il·lustració 6. Fases, estructuració del territori. Celia Aguza 
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Il·lustració 7. Delimitació d’horts. Juan Luengo 

 

Il·lustració 8. Identificació de fases i horts. Laura Forés 
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Il·lustració 9. Lots i organització d’un hort. Miguel Ángel Pellicer 

 

Il·lustració 10. Accessibilitat i ordenació del trànsit. Romain Perdrix 
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Il·lustració 11. Resolució del límit urbà. Romain Perdrix 

 

Il·lustració 12. Resolució del límit urbà. Juan Luengo 
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