HORT AL TERRAT
AL CARRER D’AVINYÓ
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Districte: Ciutat Vella
Autor: Maria Francisca Giurgila, Dani Pera i Gabriel Martín; i Míriam Jiménez i Eli Vico.

Hola sóc la Maria i tinc 24 anys.
Hola em dic Gabi i vinc de Sinia i participo a l’hort.
Hola em dic Dani.
A quin hort vas i quins dies?
Al carrer avinyò 15, anem dilluns i divendres.
Que fas amb les verdures?
Les donem als nostres veins de dalt, es una fundación i es diu CECAS, es tracta de
persones amb problemes d’adicció. Els donem les verdures ecològiques i de
proximitat, amb les altres que ens queden pues per nosaltres.
Quin tipus de cultiu teniu?
Hidropónico
Quan aneu a l’Hort amb qui ens relacionem?
Amb el taller Sant Jordi.
I els de CECAS, i quan anem a l’edifici de l’hort ens relacionem amb la gent.
Quines tasques fas a l’hort?
pues primer plantem, desprès fem… recollim les fulles que no estan bé, les tirem a la
basura i recollim les que están bé i desprès ho passem, fem un manat i desprès o ho
donem a CECAS, i desprès si ens queda algo, ens queden per nosaltres.
I a l’hort, que hi planteu?
Bledes, enciam, pebrot i albergínies.
Dani, que t’agrada mes de l’hort?
Hablar con la gente
Que t’agrada d’anar a l’hort?
Si, m’agrada perque hem relaciono amb la gent, m’agrada recollir verdures i per les
vistes que n’hi ha allà.
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Gabi, Que vas sentir el primer cop que vas anar a l’hort?
La de verdures que hi havien, em vaig quedar de pasta de moniato.
Siii, i jo també em vaig enamorar dels enciams que hi ha.
Gracies per haver vingut i espero que us hagi agradat la visita i fins aviat.
Adios a todos.
Gràcies per escoltar-nos, fins aviat.
Hola! Som la Míriam i la Eli, treballem al Centre Ocupacional Sinia i participem al
projecte Hort al Terrat desde setembre de 2018. Compartim l’espai amb el Taller Sant
Jordi i Fundació DAU, ens trobem al carrer Avinyò 15, de moment és l’únic
completament accessible per a persones amb movilitat reduïda.
Diem que aquest és un projecte rodò perque ens permet treballar diverses àrees del
PIR (Projecte Individual Rehabilitador) de cada persona usuària. Objectius que
fomenten l’autonomia personal i els desplaçaments, objectius que promocionen la
Salut i les relacions socials, a més, poder treballar a l’aire lliure és molt satisfactori.
Té un résultat Tangible, les verdures que cultivem les compartim, és un projecte amb
retorn social en el que també és beneficien altres entitats a les que portem les
verdures.
Gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat el projecte.
Fins aviat.
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