Les persones interessades podran presentar sol·licituds fins al 12 de març en el
Departament de Medi Ambient

Nota de premsa

L’Ajuntament obri un nou termini per a sol·licitar els horts socials
ecològics de la Zona Nord
El Butlletí Oficial de la Província ha publicat recentment les bases d’adjudicació dels
horts socials ecològics que l’Ajuntament d’Alcoi disposa per als jubilats i desocupats al Parc
de la Zona Nord. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 12 de març i les
persones interessades han d’adreçar-se al Departament de Medi Ambient.
El horts socials ecològics són una iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient i tenen
un ús social, ambiental i educatiu. Segons el regidor de Medi Ambient, Jordi Tormo, “volem
que es constituïsquen com un espai d’oci, relació, formació i proveïment d’aliments per als
usuaris. Ací el usuaris podran realitzar el conreu de la terra sota el prisma ecològic i els
centres educatius també disposaran d’una infraestructura per a conèixer de primera mà
l’activitat agrícola”. Els objectius específics del projecte són els següents:
•

Objectiu social. Facilitar a determinats sectors de la població municipal un espai
d’oci, relació i formació, així com la possibilitat de proveir-se de productes agrícoles
locals de cultiu ecològic.

•

Objectiu mediambiental. Fomentar entre la població un ús adequat dels recursos
naturals, així com facilitar la producció i el consum de cultius agrícoles locals i
ecològics.
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•

Objectiu educatiu. Fer possible que els escolars tinguen accés a aquest tipus de
pràctiques agrícoles.
Aquesta convocatòria inclou l’adjudicació de les 14 parcel·les que s’ubiquen al Parc

de la Zona Nord. Segons indica Jordi Tormo, “aquestes parcel·les han estat ocupades fins
a aquesta nova adjudicació. Els usuaris que les ocupaven faran el trasllat a una nova zona
d’horts socials en què l’Ajuntament està treballant i deixaran lliures les que havien ocupat
fins ara per als nous usuaris. Es tracta dels horts que estan preparant-se a Vil·la Mari Luz, la
finca que està ubicada a les esquenes de la piscina municipal. En aquesta nova ubicació

disposaran d’un espai per al conreu de la terra tots aquells que vénen dels horts del Parc de
la Zona Nord, així com les entitats socials que han demanat disposar d’horts”.

Nota de premsa

Els horts socials ecològics del Parc de la Zona Nord estan dirigits als
ciutadans desocupats que reben o no prestació econòmica i als jubilats majors de
65 anys. El termini d’adjudicació és d’un any renovable fins als quatre. Els horts
socials ecològics també són una iniciativa que estarà a l’abast dels centres educatius, que
hi podran realitzar visites per a conèixer de primera mà l’activitat agrícola ecològica.
A més, els interessats podran realitzar un curs de capacitació en agricultura
ecològica impartit per l’Estació de Carcaixent i per professionals de la comarca
que està programat per a la segona setmana de març i que els permetrà conèixer les
tècniques i mètodes propis de l’agricultura ecològica.
Nota: adjuntem una imatge d’arxiu dels horts.

