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Inscripcions

www.hortdelmercat.barcelona
* Totes les activitats són
obertes al públic i gratuïtes

L’Hort del Mercat
Pg. de la Vall d’Hebron,
130-134, 1r pis, Barcelona

* El Curs Bàsic d’Agricultura I-II-III
és un curs de 3 sessions obligatori
per als hortolans que participen de
manera habitual al projecte i amb
places limitades per a persones
externes al projecte.

ACTIVITATS GENER
HOTEL D’INSECTES
Dissabte 22 de gener
10:30h a 12:30h
Els
hotels
d’insectes
són
estructures que serveixen de refugi
a diverses espècies, potenciant la
biodiversitat i aportant un conjunt
de beneficis en els ecosistemes.
En aquest taller aprendrem a fer
hotels d’insectes amb diferents
materials per atraure la fauna
pol·linitzadora.

CURS BÀSIC
D’AGRICULTURA I*
Divendres 28 de gener
15.30h a 18:30h
Un curs teoricopràctic per a
conèixer de primera mà els
principis bàsics de l’agricultura
ecològica*.

BOSSES D’OLOR
AMB PUNT DE CREU
Dissabte 29 de gener
10:30h a 12:30h
Taller d’elaboració de bossetes
d’olor que bordarem amb la tècnica
del punt de creu i que omplirem
amb plantes aromàtiques de l’hort.

ACTIVITATS FEBRER
CURS BÀSIC
D’AGRICULTURA II*
Divendres 4 de febrer
15.30h a 18:30h

PORTES OBERTES
Dissabte 12 de febrer
10:30h a 12.30h
Visita guiada on coneixerem
de prop l’Hort del Mercat, un
projecte el qual té com a objectiu
fomentar la consciència ecològica,
mediambiental i la sostenibilitat.

COM FER EL TEU
PLANTER
Divendres 18 de febrer
15:30h a 17:30h

FEM COMPOST
COMUNITARI

L’AQUAREL·LA DE
L’HORT

Dissabte 12 de març
10:30h a 12.30h

Dissabte 9 d’abril
10:30h a 12:30h

Taller on aprendrem els principis
bàsics de la fabricació del compost.
Els participants hauran de portar
una bossa de restes vegetals per a
construir una pila de compostatge
i podran endur-se una mostra de
compost madur a casa.

Un taller d’aquarel·la on, a partir de
l’observació de l’hort, realitzarem
diversos esbossos i dibuixos
sota la supºervisió d’un pintor
professional (supl. material: 8 €)

PORTES OBERTES
Divendres 18 de març
16:00h a 18:00h

Un curs teoricopràctic per a
conèixer de primera mà els
principis bàsics de l’agricultura
ecològica*.

Aquest és un taller pràctic per
aprendre els trucs per realitzar un
planter de qualitat que asseguri
l’èxit de l’hort. Les persones
participants s’emportaran planter
sembrat.

Visita guiada on coneixerem
de prop l’Hort del Mercat, un
projecte el qual té com a objectiu
fomentar la consciència ecològica,
mediambiental i la sostenibilitat.

SABONS I COLÒNIES

L’HORT AL BALCÓ

RITMES DE L’HORT

Dissabte 5 de febrer
10:30h a 12:30

Divendres 25 de febrer
15:30h a 17:30h

Dissabte 19 de març
10:30h a 12:30h

Un taller per aprendre els
conceptes químics bàsics per a
l’elaboració del sabó així com els
principals ingredients, tipologies
de sabó segons el tipus de pell
i propietats medicinals de les
plantes emprades.

Taller per a cultivar hortalisses al
balcó de casa. Inclou un repàs
bàsic dels factors clau per al cultiu
i la construcció d’un recipient de
cultiu amb material reciclat.

El ritme i la música, sempre han format part de l’entorn del camp, sigui
pel treball, o per festejar la collita.
En aquest taller aprendrem ritmes i
cançons per treballar i gaudir de la
vida a pagès.

ACTIVITATS MARÇ

ACTIVITATS ABRIL

CURS BÀSIC
D’AGRICULTURA III*

EL CULTIU DE
BOLETS A CASA

ASSECADOR
SOLAR

Divendres 11 de febrer
15.30h a 18:30h

Divendres 4 de març
15:30h a 17:30h

Dissabte 2 d’abril
10:30h a 12:30h

Un curs teoricopràctic per a
conèixer de primera mà els
principis bàsics de l’agricultura
ecològica*.

Activitat pràctica per inocular
espores o miceli de gírgola amb
un substrat de cultiu preparat.
Les persones participants podran
endur-se el substrat a casa.

Amb materials reciclats construirem un deshidratador solar per
l’hort del mercat. Utilitza la calor
del sol per assecar hortalisses tot
conservant les seves propietats.

CONTROL BIOLÒGIC
DE PLAGUES I
MALALTIES
Divendres 29 d’abril
15:30h a 17:30h
Aprendrem a utilitzar alternatives
ecològiques per prevenir, detectar
i pal·liar les plagues i malalties que
puguin aparèixer en els diferents
cultius.

CAIXES DE NIU
Dissabte 30 d’abril
10:30h a 12:30h
Aprendrem a construir caixes niu
per ajudar als ocells a protegir-se i
trobar un lloc on niar.

