


L’HORT SOLIDARI

OBJECTE DEL PROJECTE 
La pandèmia de la Covid-19 porta associada una crisi financera i econòmica que està fent els seus estralls en el nostre 

país. El Comú s’ha fixat com a prioritat ajudar als ciutadans de Sant Julià de Lòria a pal·liar-ne els efectes i en major 

mesura, als col·lectius de població més vulnerables. 

Les entitats socials com Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria estan detectant una greu crisi social que fa que la gent 

amb major precarietat està en situació de retrocés. 

L’objectiu del projecte L’hort solidari és ajudar a les persones més desfavorides de Sant Julià de Lòria a afrontar amb 

més garanties l’actual crisi mitjançant un projecte solidari que implica al Comú, Càritas Parroquial, agricultors de la 

parròquia i vivers. 

NECESSITATS DEL PROJECTE 
A la nostra parròquia, Càritas atén actualment a una quarantena de famílies que sol·liciten ajuda. Es cobreixen les seves 

necessitats alimentàries a través del Rebost Solidari, un recurs que es nodreix de donacions i que l’actual crisi social 

farà que cada cop sigui més depenent d’aquestes. Per això, el Comú vol reforçar el compromís amb l’entitat i alleugerir 

la seva tasca amb iniciatives com L’hort solidari. 

La crisi per la pandèmia del SARS-Cov-2 complicarà encara més la sortida de les persones més vulnerables del cercle 

de la pobresa i de les situacions de dificultat i precarietat en què viuen. És el moment de posar el nostre gra de sorra 

per ajudar-les. 

ACTORS IMPLICATS 
Perquè el projecte L’hort solidari sigui una realitat cal una  implicació desinteressada de tots els actors: el Comú que 

liderarà el projecte assumint-ne la coordinació, Càritas Parroquial que en serà el receptor i s’encarregarà de distribuir 

els aliments, els agricultors lauredians que conrearan els seus horts i els vivers que proporcionaran les llavors i plantes. 

Cadascú, des de la seva vessant, assumirà una part d’aquest projecte de col·laboració solidari que vol contribuir a reduir 

l’impacte de la crisi social. 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
EL COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Assumeix l’organització, la coordinació i la publicitat del projecte. També és el nexe d’unió entre totes les parts. De fet, 

s’ha encarregat de presentar la iniciativa als 90 d’agricultors de la parròquia i als vivers. 

Amb els pagesos que en vulguin formar part, acordarà quins aliments produiran, les quantitats, en quines condicions i 

en farà el seguiment. 

El consistori també supervisarà les tasques dels vivers. 

VIVERS

Seran els encarregats d’abastir, sense cap cost,        als agricultors de les llavors i de les plantes que posteriorment 

plantaran i conrearan per donar a Càritas Parroquial.

ELS AGRICULTORS 

Els que integrin el projecte L’hort solidari conrearan verdures, hortalisses i fruites que Càritas destinarà a fins solidaris. 

Amb les llavors o plantes que aniran a buscar als vivers sembraran i conrearan els aliments en els seus horts 

assumint-ne tots els costos. També seran els encarregats de lliurar-los a Càritas. 

CÀRITAS PARROQUIAL

L’entitat, per la seva banda, n’assumirà la distribució mitjançant el seu Rebost Solidari i es compromet a destinar-los a 

persones en situació de vulnerabilitat. 

Totes les parts signaran un conveni per una durada d’un any. 

L’excepcionalitat de la Covid-19 ha fet que es posi en marxa aquesta iniciativa solidària. Però, l’objectiu del 

Comú és que vagi més enllà de l’emergència sanitària i que esdevingui una oportunitat per fomentar el 

consum dels productes agrícoles del nostre territori, especialment en els comerços i establiments de 

restauració de la parròquia. En aquest sentit, posarà en marxa un projecte i un estudi per promocionar-los 

i oferirà el suport necessari als productors. 
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