
INTRODUCCIÓ 

L’agricultura urbana i periurbana suposa una alterna-
tiva real per a enfortir la soberania alimentària dels pobles 
i ciutats. Hui en dia comptem ja amb grans avanços en 
el seu desenvolupament i ha guanyat protagonisme tant 
en les principals capitals del nostre país com en municipis 
més xicotets. Aquesta alternativa comença a perfilar-se 
amb gran potencial per a solucionar alguns dels reptes 
actuals als quals s’enfronta la nostra societat, entre els 
quals podem destacar la restauració ecològica, el con-
sum de recursos naturals, la salut i nutrició, la seguritat 
alimentària, l’educació ambiental, el desenvolupament 
i diversificació de la economia local o la participació 
ciutadana.

Convertir a les persones en productores dels seus 
propis aliments és un valor intrínsec a aquest tipus 
d’agricultura, la qual cosa ajuda a enfortir el vincle amb la 
terra al temps que propicia canvis positius en els estils de 
vida dels seus protagonistes (educació alimentària, inte-
gració familiar i veïnal, alimentació sana, sostenibilitat…).

A l’any 2011, es va organitzar el I Congrés Estatal 
d’Agricultura Ecològica Urbana i Periurbana a Elx (Ala-
cant) i en 2014, es va organitzar el II Congrés en Utrera 
(Sevilla), amb el lema “Horts urbans, autoconsum i par-
ticipació social”.

Aquestes iniciatives s’han multiplicat en els últims 
anys i estan guanyant pes i importància. És per tot això 
que s’aprecia la necesitat de posar en marxa un III Con-
grés d’Horts per tal d’actualitzar els coneixements en la 
matèria, amb l’objectiu principal de fomentar els projec-
tes educatius i la visibilitat dels projectes agroecològics.

OBJECTIUS

• Actualitzar i compartir el coneixement i els avanços de 
l’agricultura urbana i periurbana ecològica en l’Estat
Espanyol
• Facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements
aplicats a l’agricultura urbana i periurbana ecològica
• Debatre sobre els diferents usos i beneficis de 
l’agricultura
urbana ecològica

Organitza:  Col .laboren:

Comité organitzador

L Almenar (SEAE), E Calvo (SEAE), H Cifre (SEAE), 
V Gonzálvez (SEAE), Ll Planells (Aj. d'Alaquàs), JL Moreno 
(SEAE), M Ochando (Olocau Viu), MD Raigón (UPV-SEAE), 
L Roca (Proy. E Verde), R Badenes (ICA-CSIC), S Serrano 
(SEAE), A Soriano (UPV)
 
Comité tècnic-assessor

E Calvo (SEAE), A Domínguez (SPEIT-GV), JM Egea (UMU), 
M Escutia (Asoc. Vida Sana), C Fabeiro (UCLM), P Galindo 
(G Ecológica), C García (JCCLM), I Gomez (UMH), 
V Gonzálvez (SEAE), J Labrador (UEX), F Llobera (SEAE), 
R Moral (EPSO-UMH), J Navarro (UMH), Ll Planells (Aj. 
d'Alaquàs), M Pajarón (SEAE), MJ Payá (SEAE), F Pomares 
(SEAE), R Puente (UPO), MD Raigón (UPV), J Rosello (IVIA), 
MM Moreno (UCLM), XX Neira (EPSL-USC)

 MÉS INFORMACIÓ

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE)
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397 
E-46470, Catarroja, Valencia
Tel: +34 96 126 71 22
E-mail: huertosurbanos@agroecologia.net
www.agroecologia.net

https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia

 Twitter @SEAE_Agroecolog
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La Beneficència València
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“Ciutats
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Horts Ecològics Urbans 
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 Dones africanes Paterna), J Ibáñez (Huerta 
 Comunitaria Capiscol). Mod.: A Soriano (UPV)
11:30 Pausa
12:00 P5: La participación i els horts urbans
 J Fdz Casadevante (Red Huertos Urbanos Madrid), 
 R Colmenares (Fund. Triodos), R Valero (AMPA 
 Camí Tancaeta), A Quiles (EeA), A Sanz (AV 
 Benimaclet). Mod.: Ll Planells (Ayto Alaquàs)
13:30 Presentació pòsters en microponències
14:00 Intercanvi de llavors (Llavors d’ací)
14:15 Tancament i conclusions
15:00 Dinar
16:00  Visites horts

- Alaquàs. Taller amb Mariano Bueno
- València. Associació de Veïns de Benimaclet

COMUNICACIONS

S’han realitzat aportacions tècnico-científiques o 
d’experièncias en format Pòster/Cartell, sobre les diferents 
temàtiques de l’esdeveniment, amb la possibilitat realizar 
presentació oral durant el congrés (mètode “Pechukucha”).

Les comunicacions aceptades seran publicades junt a la 
resta de la documentació del Congrés en format imprés i 
digital.

De totes les comunicacions es realitzarà una revisió per 
parells i després de la seua aceptació seran inclosos en els 
pròxims números de les publicacions de SEAE, amb ISBN.

   
S’atorgara un premi al millor póster sobre la temática 

del congrés.

RETRANSMISIÓ EN DIRECTE
a través del canal de Youtube de SEAE  ací

PROGRAMA

Dia 18 de juny

09:00 Acte inaugural. J Bort (DiVal), P Soriano (Aj.
 València), MD Raigón (SEAE)
09:30 C1: Els horts urbans a nivell
 internacional. M Simón (GIAU+S, UPM)
10:15 C2: Situació dels horts urbans a l’Estat 
 Espanyol. G Ballesteros (SEAE)
11:00 Pausa
11:30 C3: Planejament urbanístic i horts
 urbans, noves tendències.
 C Verdaguer (GEA21)
12:15 P1: Soberanía alimentària i cambi 
 climàtic. C de la Sota (itdUPM), M Cabanes 
 (Llavors d’Ací-RdS), P Galindo (Garbancita 
 Ecológica), L Barrios (SJ Chocó-CO).
 Mod.: E Calvo (SEAE)
14:00 Dinar
15:30 Presentació pòsters en microponències
16:30 P2: Beneficis terapéutics dels horts. 
 J I Aznarte (Hosp. S Agustín, Jaén), E Soriano
 (AMPY), J Medeiros (GRAS-PC), A Pla 
 (Hosp.Psiq. Bétera). Mod.: L Roca (Proy. Econ.
 Verde)
18:00 Pausa-horchata eco
18:30 P3: L’hort com a eina socioeducativa. 
 A Gallego (Tekiero verde), C Vignolo
 (Jar. Bot. Madrid), L Jiménez (Coop. Germinando),
 A Puente (La Despensa Biológica), A Estrella 
 (Coop. Germinando), Xarxa d’escoles 
 per l’horta, A Hurtado (UV). Mod.: P Galindo 
 (SEAE)

Dia 19 de juny

09:00 C4: Horts de València. Una eina per a 
 millorar l’estructuració. T Pardiñas (Aj.València)
 Mod.: V Gonzálvez
09:45 P4: Horts socioculturals. A Pecino (Aj.
 Los Barrios), Ll Planells (Aj. Alaquàs), 
 P Villar (INEA), O Chantry (Parc Agr. Baix 
 Llobregat), H Molina (el3ments), Aisatu (Assoc. 

INSCRIPCIONS

Inscripció gratuïta

 Inscriu-te   ací

O consultar la web de SEAE: www.agroecologia.net

Possibilitat de reservar dinar de càtering ecològic
(un dia 15€ i dos 28€)

“Cultiva la teua ciutat! 
Porta les teues llavors per 
a l’intercanvi del dia 19!!”

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ_auHbLRWdAS32wB44GaEw
https://www.agroecologia.net/formulario-congreso-huertos

