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Imatge: vista del solar el primer dia 

que hi vam entrar. 

Imatge: alguns dels bancals que tenim a l’hort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com va començarCom va començarCom va començarCom va començar tot  tot  tot  tot ????    

 

En una ciutat com Sabadell, el nombre d’edificis i solars buits és força 

elevat, i en els últims anys no ha parat d’augmentar. Des de la 

Coordinadora Jove de la Creu Alta Llamps i Trons vam entendre 

que calia fer front a aquesta situació i el 

curs 2011-2012 vam engegar la campanya 

“El barri que no deixarem perdre”, durant 

la qual es van engegar diversos projectes 

per recuperar aquests espais. 

 

 

Un d’aquests projectes va ser 

l’Hort Cooperatiu L’Escarola, 

que es va materialitzar el 17 de 

novembre del 2012 quan es va 

alliberar un espai on antigament 

hi havia hagut el cinema Euterpe 77 (entre altres emplaçaments com el 

Teatre Sant Vicenç) però que, des de feia anys, estava abandonat. 

L’Escarola és un hort cooperatiu impulsat des de la 

Coordinadora Jove de la Creu Alta Llamps i Trons 

del barri de la Creu Alta de Sabadell. 
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Una de les primeres collites 

que vam fer. 

Durant una assemblea a l’hort. 

Per què un hortPer què un hortPer què un hortPer què un hort    ????    

 

Per apostar en ferm per una alimentació sana i sostenible! Recollir 

el propi aliment cultivat de forma ecològica i sense intermediaris permet 

qüestionar el model de producció i consum 

actual a nivell alimentari, on es mengen 

aliments produïts a milers de quilòmetres, i 

cultivats, en la majoria dels casos, en forma de 

monocultiu i mitjançant productes químics. 

 

 

Per què cooperatiuPer què cooperatiuPer què cooperatiuPer què cooperatiu    ????    

 

A més de trencar el model de 

producció/consum també volíem intentar 

trencar motlles pel que fa a la forma 

d’organitzar-nos. En oposició a aquest 

model de societat força individualista, on 

cadascú s’ocupa del que és seu, vam 

decidir apostar per un model més col�lectiu. 

En aquest sentit, ens organitzem de forma assembleària, fent 

assemblees on cada comissió explica el que ha pensat fer i decidint entre 

totes què fer. 

 

 

 
 

La participació a les assemblees i a les comissions està oberta a tothom 

qui tingui ganes, cosa que ha afavorit la participació de veïns i veïnes del 

barri que no va participar inicialment de l’hort. 

Comissió 
Dinamització 

Comissió 
Planificació 

Comissió 
Difusió 

Comissió 
Infraestructura 

Assemblea de l’hort 
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Tot a punt pel cinema a la fresca! 

Un dia de treball a l’hort. 

Només un hortNomés un hortNomés un hortNomés un hort    ????    

 

En absolut! La idea del projecte de l’Escarola va més enllà d’un hort. A 

més de cultivar, també volem ser un 

espai de dinamització del barri! 

En el primer any de vida del projecte 

hem realitzat una calçotada, tallers 

pels esplais, cinema a la fresca, la 

castanyada, concerts,... 

Tot i que l’impuls inicial va ser del moviment juvenil del barri, aquest 

format permet una participació 

intergeneracional, tant en l’assistència als 

actes com en el treball a l’hort, on cadascú hi 

contribueix, ja sigui plantant, regant... o 

aportant coneixements! 

 

Aquests actes, a més de dinamitzar i donar més vida al barri, també han 

servit per finançar el projecte, tot i que, també cal dir que les despeses 

són força minses gràcies al material, llavors i planter que la gent ha anat 

aportant de forma voluntària. En aquest sentit l’autogestió també és 

una aposta important en el projecte de l’Escarola. 

 

 

On somOn somOn somOn som i com contactar i com contactar i com contactar i com contactar----hi hi hi hi ????    

 

Hort: l’hort està al Carrer Dinarès, 2 (barri Creu Alta de Sabadell). 

Assemblea: el 2n i 4t dilluns de cada mes a les 19:30h a l’hort. 

Mail: hort.escarola@gmail.com 

Webs: http://www.llampsitrons.cat/  i  http://hortescarola.wordpress.com/ 


