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INTRODUCCIOÓ
empre que m’és possible, m’agrada explicar com és que vaig començar a cultivar 

hortalisses en jardineres. Era un diumenge al matí i vaig decidir anar a fer un tomb 

per un mercat de pagesos. En una de les parades, s’hi venia planter hortícola, i en 

veure aquell preciós assortiment d’enciams vaig pensar que potser podria provar de culti-

var-los en unes jardineres buides que tenia a casa. Al migdia, ja hi estaven plantats, i vaig 

passar tota la tarda buscant informació per Internet sobre com els havia de cuidar. 

Les meves nocions sobre horticultura eren nul·les, i la meva única experiència personal 

era molt llunyana, quan a l’escola ens havien fet plantar unes llenties a classe de ciències 

naturals. A mesura que anava llegint, m’anava dient que segur que se’m moririen, perquè no 

trobava gaire informació i la que hi havia era molt tècnica i no entenia res. Afortunada-

ment, vaig trobar un fòrum on un grapat d’horticultors afeccionats em van donar un cop de 

mà i, sobretot, no es van riure de mi. Si l’únic lloc on podia cultivar era en testos i jardineres, 

m’animaven a fer-ho: «Per als tomàquets, busca un test ben gran. Per a les cebes, pots fer 

servir jardineres. On vas? Ara no és època de plantar faves ni alls!». 

La família i els amics em prenien una mica per boja quan els parlava de com creixia de 

bé tot i com estava aconseguint llavors d’hortalisses noves i diferents. 

Com han canviat les coses, oi? Tenir un hort urbà en aquests moments no és gens sur-

realista. Està de moda. No sé si a causa de la crisi o perquè realment tots plegats tenim més 

consciència de la importància d’una alimentació sana. Hi ha tants motius per començar un 

hort urbà com persones que es plantegen omplir el balcó o el terrat d’hortalisses per a l’au-

toconsum. 

El moment en què enfonses per primera vegada les mans a terra per plantar-hi una 

hortalissa és ple d’un simbolisme del qual no ets conscient fins al cap d’un temps. I és que 

aquest gest marca l’inici d’un camí personal que t’acosta a la natura, que et fa preguntar-te 

d’on prové allò que menges, però, sobretot, que et fa adonar que la terra forma part del 

nostre ADN i que només cal tocar-la per descobrir-ho.

Espero que en aquestes pàgines trobeu un bon company de camí, perquè el que he inten-

tat és escriure el llibre que m’hauria agradat trobar quan vaig començar. Un llibre on no es 

dóna res per sabut i que respon als dubtes existencials que tenia en començar el meu hort 

urbà ecològic. Si ho aconsegueixo, feu-m’ho saber! Em trobareu fàcilment a les xarxes so-

cials i a través del blog.
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CONCEPTES PREVIS ABANS  
DE COMENÇAR

empre he tingut molt clar que cultivar una hortalissa en un test o en una torreta és 

com tenir un ocell en una gàbia. Una tomaquera no espera trobar-se limitada per 

unes parets, sinó poder estendre les seves arrels amb total llibertat. 

L’únic secret d’un hort en jardineres és intentar que a les plantes no els falti res del que 

esperen trobar, la qual cosa podem resumir en quatre punts:

•  Que no els falti l’espai necessari per créixer, ja que si no el troben la seva producció serà 

escassa.

•  Que tinguin la quantitat de sol necessària per poder realitzar les seves funcions amb 

normalitat.

•  Que trobin en el substrat l’aigua i l’adob necessaris per desenvolupar-se correctament.

• Que les deixem respirar, literalment.

No us espanteu amb aquesta llista ni us desanimeu d’entrada. Complir aquestes pre-

misses és ben senzill, i fer un hort comporta realitzar-hi unes tasques molt similars, inde-

pendentment del tipus d’hortalissa que hi vulguem cultivar. Totes passen pel mateix  

procés: neixen, creixen i es reprodueixen. Nosaltres les collirem en diferents estadis del 

seu creixement i aprendrem que el que canvia de l’una a l’altra són les particularitats prò-

pies de cada varietat. Algunes volen més sol que d’altres, o més reg, o més adob, o es repro-

dueixen de manera diferent. 

Per norma general, som uns grans desconeixedors de com funciona una planta. Tots te-

nim al cap allò de la fotosíntesi que vam estudiar a l’escola. Sabem que les hem de regar  

i potser poca cosa més. Les nocions de jardineria ens seran útils, però no són imprescindi-

bles, ja que podem anar aprenent de mica en mica, i els errors ens ajudaran a millorar. 

S
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RESPOSTES RÀPIDES  
A DUBTES IMPACIENTS

• Què podem cultivar en un hort urbà?
Hi podeu cultivar qualsevol tipus d’hortalissa, sempre que en sigui la temporada. Haureu 

d’aprendre què podeu cultivar en funció de l’estació de l’any en què us trobeu.

• Quina és la millor època per començar un hort urbà?
Qualsevol moment de l’any és bo per començar. A l’hivern tot és més lent i a l’estiu, més 

ràpid, però es pot començar quan es vulgui.

• Necessita gaire dedicació?
La creació de l’hort comporta unes quantes hores: cal anar a comprar alguns materials, 

omplir els contenidors i començar a sembrar o cultivar. Res que no pugueu realitzar en 

un cap de setmana o dos si l’espai de què disposeu és gran.

El manteniment diari no hauria de comportar més de 10 minuts del vostre temps. Tot 

anirà en funció de la mida del vostre hort. No serà el mateix si només teniu dues jardi-

neres en un balcó que si ocupeu mitja terrassa amb verduretes. 

• Costa gaires diners?
Depèn de les ganes que tingueu de reciclar i reutilitzar. Podeu fer servir torretes i jardi-

neres que ja tingueu a casa, però no us estalviareu de comprar el substrat en el qual 

plantareu. La bona notícia és que aquest substrat, la terra, és reutilitzable un any rere 

l’altre, i només us caldrà afegir-hi adob per tornar a cultivar-hi.
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LA UBICACIO DE L HORT
ON HEM DE SITUAR L’HORT URBÀ?
l balcó, a la finestra de la cuina, a la terrassa... Totes les ubicacions són aptes, 

sempre que hi toqui el sol de manera directa. Els experts recomanen un mínim de 6 

hores de sol per obtenir bons resultats, però tenir-ne massa no ha de ser un proble-

ma, al contrari. Sempre és millor tenir-ne de més que de menys, perquè solucionar l’excés 

és senzill, però si no n’hi ha prou moltes hortalisses el trobaran a faltar i això es tradueix 

habitualment en una manca de fruits. 

Posem com a exemple els tomàquets i els pebrots, dues de les hortalisses que la majoria 

vol cultivar a casa. Pertanyen a la família de les solanàcies (el seu nom indica, precisament, 

la seva exigència en hores de sol). Què passarà si no en reben suficient? Doncs que les plan-

tes creixeran, sí, però altes i dèbils, buscant el sol directe que no troben i que tant necessiten 

per poder donar flors i fruits.

Així doncs, cal fixar-nos bé en les diferents possibilitats que tenim a casa, i fins i tot és 

recomanable observar durant tot un dia quantes hores de sol tenim, tot dibuixant un petit 

plànol i marcant les zones més ombrívoles i les de més radiació solar. 

Podem crear horts verticals aprofitant les parets. S’hi poden cultivar plantes aromà-

tiques i petites hortalisses, i a la vegada crearem un mur vegetal que reduirà l’escal-

for dins de casa.

QUÈ HEM DE FER SI TENIM MASSA SOL?
excés de sol també pot ser contraproduent, però és més fàcil de solucionar. Cal que 

ens fixem en l’espai de què disposem i el tipus de paviment que hi ha a la terrassa 

o al balcó. Una jardinera petita sempre pateix més que una de més gran, ja que la 

superfície és menor i s’escalfa més ràpidament. Podem fer una comparació fàcil: a ple sol 

sempre s’escalfarà abans un got d’aigua que un cubell.

Les temperatures elevades es poden agreujar si les jardineres estan situades directa-

ment sobre un tipus de paviment que també els transmet escalfor. Això ho podem solucionar 

elevant-les del terra, de manera que hi hagi ventilació per sota. Per alçar-les, podem uti-

litzar trossos de fusta, caixes de fruita o trossos de porexpan, i si ens agrada el bricolatge 

podem fabricar mòduls elevats de fusta amb la mateixa finalitat.

A
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L’excés de sol també pot influir en algunes plantes i ocasionar cremades en fulles i fruits, 

especialment en el planter, que sempre és més fràgil i menut. No ens hem d’espantar d’en-

trada, però. El millor que podem fer en el nostre primer any és experimentar i veure què 

passa, i, si es dóna el cas, valorar si les cremades o les altes temperatures assolides es po-

drien haver evitat amb la instal·lació d’una malla d’ombreig. 

Aquestes malles són un tipus de teixit que es ven en paquets o per metres a la major part 

de centres de jardineria. La seva finalitat és atenuar la llum, i per això en trobarem de tres 

colors: negra, que és més opaca i filtra més els raigs solars; verda, que seria un terme in-

termedi, i blanca, que només l’atenua. Es pengen estirant-ne les quatre puntes i creant un 

enorme para-sol, i també són molt útils per rebaixar uns quants graus la temperatura d’una 

terrassa on toca el sol tot el dia. 

Penseu que necessiten estar lligades a un suport ben fort i resistent, perquè si bufa una 

mica de vent poden convertir-se en una enorme vela i fins i tot arribar a marxar volant! 

Dubtes habituals

• Les 6 hores de sol han de ser seguides?
No necessàriament, ja que a ciutat ens podem trobar que alguns edificis ens facin ombra 

durant determinades hores del dia. Tot i que la intensitat del sol no és la mateixa al punt 

del migdia que al capvespre, si en total arribem a les 6 hores no tindrem problemes.

• El meu balcó està orientat al nord. Això vol dir que no hi puc cultivar res?
Hi ha un gran nombre d’hortalisses que pots cultivar amb èxit, perquè no necessiten tant 

de sol. Però quasi segur que d’altres no funcionaran gaire bé. En qualsevol cas, s’ha d’in-

tentar. Per provar, que no quedi.

• Tinc una terrassa amb una zona totalment a l’ombra.
Pots provar de pintar les parets de blanc per augmentar la quantitat de llum, tot apro-

fitant l’efecte rebot. Segur que hi ajuda una mica. O també pots destinar aquesta part a 

algunes hortalisses menys exigents en sol directe.

QUANT DE SOL NECESSITA  
CADA PLANTA?

i bé les hortalisses necessiten moltes hores de sol, n’hi ha algunes que agraeixen 

una ombra relativa o que hi poden créixer més o menys bé. Els qui cultivem en con-

tenidors tenim la gran sort de poder moure’ls si ens convé o d’aprendre a jugar amb S



les diferents alçàries de les plantes per provocar ombres o evitar-ne. En qualsevol cas, no 

hi ha hortalisses d’ombra total. Algunes hortalisses poden créixer relativament bé a l’om-

bra, i n’hi ha d’altres que a l’hivern estan la mar de bé a ple sol però que durant els mesos 

d’estiu agraeixen poder amagar-se’n al punt del migdia.

Aprendrem les seves necessitats per tal de distribuir-les d’una manera correcta en l’es-

pai de què disposem.

APROFITEM L’ESPAI AL MÀXIM
uan parlem d’espai en un hort urbà, ho fem des de dos punts de vista diferents: 

d’una banda l’espai físic i de l’altra, els contenidors que utilitzarem.

Sovint l’espai físic és petit. No tothom disposa d’una terrassa o d’un balcó de molts me-

tres, i això ens condicionarà les hortalisses que hi puguem cultivar. Si només ens hi caben un 

parell de jardineres allargades, haurem d’oblidar-nos de les hortalisses que creixen molt, 

com ara els carbassons o les cols.

Aprendrem, doncs, a valorar el cicle de les hortalisses per treure el màxim rendiment de 

la terra, alternant o barrejant diferents cultius de cicle curt amb d’altres de cicle més llarg. 

Així optimitzarem l’espai físic de què disposem.

La millor opció per a balcons petits són les hortalisses de fulla (enciams, ruca, bledes, 

espinacs...). No necessiten gaire espai i són ràpides i fàcils de cultivar. 

D’altra banda, hi ha un error molt habitual quan es comença i que fa referència a l’espai 

dels recipients. Un podria pensar: «Com més plantes, més collita». Això de l’hort, però, no 

funciona així. La nostra ignorància respecte a la mida de cada una de les plantes ens pot 

portar a errors com sembrar-ne moltes en cada contenidor. Sabíeu que una sola melonera 

pot arribar a mesurar més de 2 m? 

Tenir moltes plantes juntes equival a menys nutrients per a cada una d’aquestes. Penseu 

en un hort i en aquelles fileres de plantes separades entre si. Si els pagesos les planten així, 

deu ser per algun motiu, no us sembla? 

Així doncs, intenteu donar a cada hortalissa l’espai que necessita per desenvolupar-se 

correctament i obtindreu bones collites. 

Q

Fragment del llibre Pagesos de ciutat, d’Ester Casanovas,  

amb il·lustracions de Mercè Jara, Viena Edicions, 2014.


