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Disseny. Quina gran paraula per descriure infinitat de coses que ens envolten. Molts cops, totes 

es poden simplificar fins l’essència i entendrem que tots, de fet, portem part del disseny dins 

nostre. Tots som petits dissenyadors capaços de crear les nostres pròpies meravelles, i 

cadascú de nosaltres és capaç d’apreciar i valorar si una cosa és del seu gust i si per la seva 

funcionalitat és digne de ser adquirida. 

Si tothom és dissenyador, doncs, perquè estudiar disseny? Perquè especialitzar-se en ser una 

persona que dissenya coses quant tothom ho pot fer? La resposta ràpid és entendre que 

estudiar disseny és donar-te eines per poder desenvolupar d’una manera més eficient i 

funcional els criteris del disseny. Però realment, volem dissenyar qualsevol cosa a qualsevol 

preu per tal de generar nous conceptes?  

Per mi el disseny va molt més enllà d’això. Per mi el disseny consisteix en donar-te les eines 

per intentant crea allò que pot afavorir a construir un món en el que creus, un disseny, que pot 

fer que poc a poc, aquest món sàpiga apreciar el que ens envolta i sàpiga respectar a tots els 

éssers vius per igual. 

I que millor, que el projecte fi de grau, on has de materialitzar tots els conceptes adquirits 

durant aquests 4 anys de carrera, per dur a terme allò que realment et motiva? I si fos així, que 

seria el que realment voldria dissenyar? Només es qüestió de aturar-se un moment, observar el 

teu entorn, i adonar-se de les mancances o coses que un voldria canviar.    

Diuen alguns visionaris que el món en el futur serà un planeta gris, on les massificacions i les 

grans ciutats ocuparan tots els racons del planeta. Un planeta on ja no hi haurà espai per poder 

passejar pels boscos, per poder gaudir del cant dels ocells, per sentir les onades del mar xocar 

contra les roques... Potser és una visió una mica catastròfica, però és cert que els passos 

segueix l’home no mostren un canvi (a gran escala) de de mentalitat. I és cert que el 

consumisme extrem que estem portant els occidentals (tot i que hi hagi cada cop més veus en 

contra) ens estan portant a aquesta hipotètica situació.  

Però hi ha una bri d’esperança. De creure que les coses es poden fer d’una altre manera, de 

creure que es pot respectar la nostra pròpia naturalesa, tornar els nostres orígens, emmirallar-

nos en els nostres avantpassats i seguir des d’una basant més sostenible però a la vegada 

sense perdre l’essència de la evolució tecnològica i la innovació que tants grans èxits ha portat 

en aquesta humanitat. 

Amb aquesta idea, perquè no adequar un disseny a aquest concepte? I què millor que tornar a 

una de les accions més primàries que s’han fet des del principi de tots els temps; cultivar les 

nostres pròpies verdures i hortalisses que et menjaràs i repoblar les cuitats del que realment 

pot tornar a motivar i emocionar a la gent: l’esforç de cultivar, obtenir-ne resultats i tornar verds 

els indrets on habitem. 

L’esforç, la paciència, les adversitats, el treball i la satisfacció són valors que poc a poc es van 

perdent a costa de qualitats que potencien la competitivitat entre persones i que no permeten 

sentir-te realitzat tot i guanyar i superar-nos dia darrera dia. I potser per això, el que realment 

necessitem es tornar a veure com creixen les plantes, sentir la necessitat de cuidar-les, adonar-

se de l’esforç que comporta,  de regar-les, de protegir-les i realment quan és el dia, de gaudir-

les.  
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És per aquest motiu, que el meu projecte fi de grau va destinat a proposar ajudar en aquest 

canvi que estic segur que altres dissenyadors també ja han iniciat. Un petit pas cap a un futur 

més sostenible, on es valoren les coses, on s’aprecia l’esforç, on es valora el que significa tenir 

un producte a taula i on es pretén trobar moments per la feina i també moments per altres afers 

del dia a dia i on cultivar en família també sigui important per educar els teus fills. 

Els horts urbans en els balcons i terrats és un primer pas de aquesta consciència. No genera 

massa esforç, ja que l’hort es troba a la pròpia casa i no cal fer desplaçaments. A més el 

manteniments és molt reduït i l’objectiu és que l’usuari casi no hagi de fer excessius esforços 

econòmics ni de instal·lació per anar a comprar-lo. 

Benvingut a l’inici d’aquest Treball Fi de Grau. Benvinguts al disseny responsable. Benvinguts 

al disseny educatiu. Benvinguts al disseny de totes i tots. 

Benvinguts al FanGarden. 
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El primer pas per un bon funcionament de un projecta és crear un planning: Estructurar de una 

manera concreta i pautada tots els passos que seguirem i intentar respectar el màxim tots els 

passos per evitar feina endarrerida o que es quedi per l’últim moment. 

Taula 1 

gener febrer març abril maig 

1-15 16-31 1-14 15-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

Fase prèvia         

 1a Fase   

   2a Fase    

      3a Fase 

          

          

 

 

 

 

 

 

En aquesta primera etapa es decideix el tema del Treball de Fi de Grau. És molt important tenir 

en compte aquesta fase prèvia ja que els resultats que en derivaran d’aquesta, determinaran 

tot el projecte. És important que el tema escollit tingui un seguit de condicions que permetin 

ajudar al bon desenvolupament del treball: 

→ Motivació i implicació. El treball ha de tenir alguna cosa especial que et permeti seguir 

treballant en el dia a dia i et doni un plus de motivació per avançar en els moments 

crítics i que et permeti trobar un què a la realització d’un treball de tant llarga durada. 

→ Dificultat. Ni per accés ni per defecte. Trobar el punt clau de dificultat és important per 

sentir-se orgullós d’un mateix però a la vegada no ofuscar-se en obtenir allò que està 

per sobre les possibilitats del que s’ha ensenyat o es pot trobar. Saber trobar l’equilibri 

en el tema escollit és important per donar valor al que estàs fent però a la vegada no 

desmotivar-te per falta de resultats. 

juny juliol 

1-15 16-30 1-15 16-31 

    

    

    

    

4 fase   

 5 fase 
Taula 1. Previsió del cronograma de l TFG 
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→ Camp de treball. Treball en un entorn que coneixes i que saps moure’t i buscar 

informació és important per no saturar-se i poder tirar endavant amb garanties el 

treball. 

→ Temps. Ser sempre conscient del temps que tens per la realització d’aquest treball et 

permet no precipitar-te i escollir un possible tema que està per sobre de les teves 

possibilitats. Ser conscient de que el temps no és il·limitat.  

→ Tema obert. En el cas que no es tingui massa clar quin és el tema final que es vol 

escollir, i també tenint en compte que casi sempre en la fase de recerca es troben 

coses que no s’havien contemplat, és important deixar el tema del treball de recerca 

una mica oberta per possibles modificacions per quan sigui necessari. 

És important que aquesta primera fase es faci amb paciència, observant i estudiant possibles 

temes que poden interessar i mai precipitar-se en l’elecció de un tema, ja que pot acabar tenir 

connotacions negatives. Pot durar molt més del previst, però convé començar abans a pensar-

ho ja que sinó el temps se’ns tira a sobre. 

També és recomana poder consultar a amics o companys, altres dissenyadors o familiars quina 

és la seva opinió i ser-ne molt conscients, ja que  molts cops la opinió externa pot veure coses 

que des d’un mateix no pots veure o no n’ets conscient. 

Un cop escollit el tema que es realitzarà, el primer i més important és una cerca exhaustiva 

d’informació de totes les parts involucrades que poden influenciar a l’hora de definir un disseny 

final. A part de cerca d’informació tant a internet com a llibres, també hi ha un treball molt 

importat de camp per fer un estudi de mercat complet, així com també estudiar la legislació i 

patents per determinar si el que es pretén dissenyar és viable des d’un punt jurídic i comercial. 

Els punts que es portaran a terme en la primera fase d’aquest treball seran les següents: 

→ Cerca de informació sobre productes existents. El primer pas és fer una primera cerca 

sobre el que ja existeix al mercat i els possibles preus que podem trobar. És important 

mirar les dimensions que s’utilitzen, els materials, els preus en que es mou la gent, etc. 

Una bona idea és anar a tendes especialitzades en la venda de horts urbans i veure de 

primera mà les diferents varietats. Les vendes online i internet poden ajudar a veure les 

novetats i els productes més innovadors. 

→ Informació de usuaris que ja utilitzen. Altres parts importants sobre els horts urbans que 

s’han de determinar és la opinió dels usuaris que ja en tenen i que poden ajudar a 

solucionar futurs problemes que podrien ser arreglats amb petites modificacions de 

dissenys. Tota aquesta informació es pot obtenir a través de reunions amb gent que 

gestiona horts urbans particulars o també comunitats de veïns que gestionen horts en 

solars deshabitats. Una altre manera és a través d’enquestes via internet o en tendes 

especialitzades. 

→ Legislació. El fet de ocupar un espai que pot influenciar en l’espai públic (balcons) i que 

pot provocar un problema de seguretat per l’usuari, obliga ha estudiar-se la legislació 

respecta la utilització d’horts en habitatges i espais que donen al carrer o que són 

espais comunitaris. 

→ Patents. Els horts urbans és un camp utilitzat per companyies i empreses, i per tant, 

s’ha de tenir molt en compte tots els drets intel·lectuals, per la qual és important 

estudiar els models de patents ja existents per no caure en problemes legals de còpia, 

→ Target i estudi de mercat. És important també determinar qui són els nostres possibles 

clients i que és exactament el que busquen. A través d’una enquesta podem veure en 

quin mercat ens hem de moure i què busquen d’un hort urbà. També podrem 
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determinar quins preus estan disposats a pagar els usuaris i també quines són les 

preocupacions o espiracions dels usuaris en vers els horts urbans. 

→ Informació biològica sobre les plantes i els conreus. També serà important parlar amb 

experts i pagesos sobre millores que poden ajudar a realitzar un millor disseny en quan 

a l’efectivitat en el conreu de les plantes i a la vegada, també es requereix informació  

sobre el cultiu de les plantes per saber els requeriments indispensables perquè 

aquestes es desenvolupin correctament. Un exemple seria les dimensions mínims, de 

l’hort, requerides perquè les plantes pugui viure sense cap tipus de problema. 

Un cop acabada tota a fase de informació, que es preveu que es produirà al mateix temps que 

aquesta altre fase, es dóna lloc a la generació de conceptes que podrien arribar a ser diferents 

models per escollir un disseny definitiu més endavant. 

A través de diferents metodologies emprades a classe com poden ser el brainstorming o la 

tècnica scamper, sorgiran possibles idees de dissenys que s’han d’anar millorant o descartant 

per obtenir el model final a dissenyar.  

És veritat que aquesta part sempre és millor fer-la en grup ja que l’idea, experiència, innovació i  

creativitat de diferents dissenyadors pot arribar a confeccionar un resultat molt més elaborat i 

treballat. No obstat i a causa de l’impossibilitat de formar un grup ja que és un treball individual, 

sempre s’utilitzaran els criteris que es creguin més adequats, amb les seves pertinents 

argumentacions. 

És important tenir en compte l’anàlisi de necessitats de l’usuari per saber determinar quins 

criteris són molt importants i quins podem obviar més a l’hora de crear un disseny. Sempre es 

tindran en compte els pros i contres de les idees sorgides.  

Un cop es tingui un model de disseny final, és moment de passar a la part més tècnica on 

s’haurà d’elaborar peça per peça tota l’estructura, amb els seus respectius plànols i diferents 

conjunts i renderitzats per poder simular com quedaria el model final.  

Aquest apartat també és molt important, ja que ha part de poder veure a nivell de imatge el 

resultat final, al tenir dimensions concretes moltes vegades en fa veure la viabilitat o no de les 

idees que havíem pensat i si el resultat final és viable o s’ha d’anar adaptant a les necessitats 

reals d’una peça real. 

S’intentarà en tot moment utilitzar els programes utilitzats a classe com podrien ser el 

SolidWorks (amb totes les seves eines) i el 3DSMax. 

També es preveu una descripció de cada peça per separat i una petita aproximació de com es 

fabricarà i el material que està format.  

Un cop es té l’estructura modelada és moment de intentar fer una simulació i poder veure si els 

resultats finals són els esperats i si realment un model real és capaç de aguantar i resistir el 

disseny proposat virtualment (a part de haver fet els estudis matemàtics i els estudis físics i 

mecànics). 
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S’intentarà que en tot moment que el prototip sigui a escala real i les peces que el simulen 

siguin els més semblants possibles, ja sigui pels materials com per les dimensions. 

Un cop acabades totes les parts, l’última és l’elaboració d’una memòria explicant totes els 

passos que s’han seguit i també adjuntant la informació necessària per entendre el 

desenvolupament d’aquest disseny. 

També es té en compte dins d’aquests apartat la presentació de cara a l’exposició oral en el 

tribunal. 

Taula 2 

gener febrer març abril maig 

1-15 16-31 1-14 15-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

Fase prèvia    

FEINA 

 

  Fase 1  

       

       

       

       

 

Juny Juliol Agost Setembre Octubre 

          

Fase 1        

  Fase 2     

     Fase 3   

        Fase 4 

       Fase 5 

     ERASMUS 

 

 

El fet d’allargar més del previst la Fase 1 i l’aparició d’una feina que va treure molt de temps ha 

impedit complir a temps les dates fixades i per tant, el projecte s’han anat allargant d’una 

manera vertiginosa. Per sort, a mitjans de agost aquesta dinàmica es modifica i comencen a 

sorgir idees que tornen la motivació per seguir endavant amb el projecte i poder acabar-lo en 

2a convocatòria. No obstant, a finals d’agost es començarà un Erasmus, que tot i compaginar-

se prou bé amb el treball, impedeix que es pugui realitzar l’etapa 4 per falta de mitjans, eines, 

materials, espai de treball i dificultats per accedir a les impressores 3D. Per aquests motiu és 

decideix deixar de banda el prototip de l’hort i ens centrarem en realitzar correctament les altres 

fases, possibles a través d’ordinador.  

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Resultat final i real del cronograma de l TFG 
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El primer apartat d’aquests projecte al nostre criteri ha d’incloure una part de coneixement de 

l’agricultura i dels elements bàsic i necessaris d’un hort per fer tirar endavant i tenir una bona 

productivitat. És necessari tenir en compte tots el factors que intervenen en un hort per estar 

informats de com poder millorar el disseny d’un hort urbà i a la vegada no obviar algunes 

variables que sigui imprescindible perquè les hortalisses es desenvolupin correctament i no 

tinguin dificultats per créixer i florir.  

L’agricultura (del llatí agrí “camp” i cultura “cultiu”) és un art que situem en els orígens de la 

humanitat. En el moment en que els ésser humans van entendre que el fet de assentar-se en 

poblats i cultivar tot allò que podia ser comestible i cultivable podien controlar la seva 

alimentació i per tant la seva supervivència, que l’evolució va començar a prosperant. 

Al principi els cultius es basaven en petites plantacions on hi creixia qualsevol tipus de producte 

amb un mínim d’atenció i cura per part de l’ésser humà però que tenia poca influència en el seu 

creixement. Les plantacions acostumaven a estar en espais just darrera dels petits i 

rudimentaris habitatges on vivien i gran part del seu temps en gastava en aquest petit cultiu. 

Amb el temps i a través de l’experiència, aquestes pràctiques van anar augmentant en volum, 

producció, qualitat, eficàcia, etc. Les eines cada cop eren més elaborades, permetien un major 

volum de plantacions i l’aparició de les primeres tècniques de rec, una major efectivitat. 

Durant la època dels grans imperis apareixen cada cop tècniques més sofisticades de coreu, 

com és la utilització de l’atracció animal, les crescudes de riu i infraestructures per canalitzar 

l’aigua als coreus o les presses de gra. No obstant, gran part de la població segueix 

esclavitzada o oblida a treballar de sol a sol en el cultiu per produir menjar per la població i 

molta gent es limita a viure el que li produeix cada dia el camp. 

 

Imatge 1 - Egipcis utilitzant l'atracció animal pel conreu 
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Al llarg de l’Època Medieval es van seguir instaurant noves tecnologies en el camp del conreu, i 

poc a poc la productivitat va anar augmentant de manera exponencial. També la innovació en 

el transport va provocar una millora en el comerç i per tant, en la capacitat de cultivar nous 

productes i adaptar-los a les zones que més s’adequaven. També permetia inspirar-se en altres 

cultures, que utilitzaven altres mètodes de conreu que també ajudaven a millorar la 

productivitat. De fet, durant l’Edat Mitjana, el camp era el centre de tot, i era l’encarregat de 

regular els augments demogràfics, l’augment de nivell de vida i fins i tot la proliferació de les 

zones urbanes. 

Amb la revolució industrial, apareix una revolució agrícola prèvia que ajudarà a iniciar l’Edat 

Moderna. Les millores en el conreu i cada cop una tecnologia més avançada permetrà anar 

reduint la necessitat de persones destinades a l’agricultura i provocarà l’ampliació de les 

ciutats, cada vegada més saturades. Apareixen les primeres màquines motoritzades i aviat 

algunes es podran començaran a aplicar en el conreu en feines molt concretes. 

Amb el pas dels anys començarà la revolució tecnològica i això si que tindrà un abans i un 

després en l’agricultura.  Ja a mitjans del segle XX comença a utilitzar-se els adobs químics i 

pesticides per evitar la proliferació de plagues i uns conreus més residents. També l’invent del 

tractor, l’any 1892, va fer canviar per complet la concepció de l’agricultura i també la seva mà 

d’obra. 

 

Imatge 2 - Primer tractor inventat per John Froelich l'any 1892 

En l’àmbit més local, aquestes invents van permetre instaurar els sistemes de rec automatitzats 

(amb especial menció el sistema de gota a gota), controlar la humitat i temperatura de la terra 

per saber les freqüències de rec, crear adobs químics més potents i que proporcionaven més 

nutrients, etc. Ja per últim, van permetre una millor recol·lecta i de pas,  major coneixement per 

saber com tractar les plates que es conreaven.  

La nostra idea d’hort es basa en l’idea de proximitat i de comercialització d’àmbit local. És per 

aquests motiu que tot l’estudi que es farà previ sobre les necessitats dels horts estaran molt 

marcats en l’àmbit de Catalunya, ja que és on es preveu portar a terme aquests projecte i d’on 



 
12 

de més primera mà es pot tenir informació per dur a terme un treball complet i experimentat de 

l’entorn.  

Les zones més poblades de Catalunya, que és on es preveu trobar el major volum de usuaris 

d’horts (com ja es veurà en l’apartat de l'estudi de mercat) es troben dins de l’actuació de 

l’anomenat clima mediterrani, altament influenciat pel mar que li dóna nom. Les característiques 

principals d’aquest clima i que poden tenir un efecte en els conreus són: 

→ Manca d’un període hivernal intensament fred i l’existència d’un estiu més eixut i 

prolongat.  

► No existeixen mesos amb temperatures mitjanes inferiors a 0
o
C. 

► Podem trobar un parell o tres de mesos on les temperatures ronden de mitjana 

el 5
o
C. 

► Els mesos d’estiu (entre 2 i 4) les temperatures mitjanes casi sempre superen 

la mitjana de 20
o
C. 

→ Les pluges tenen un ritme molt irregular i s’acostumen a centrar en els períodes de 

tardor i primavera, però sense que mai hi hagi un accés d’aigua. 

► 250-300l a l’any a les zones més eixutes. 

► 700-800l a l’any a les zones més humides. 

► La mitjana de pluges és de 400-600l a l’any. 

Tenint en compte doncs el nostre clima, s’haurà d’estar molt atent a l’estiu, ja que hi ha alts 

riscos de que les plantes hagi de suportar temperatures extremes i més sent uns mesos on hi 

ha molta gent que no es pot fer càrrec. Serà important a l’hora de fer el disseny o de exposar 

les necessitats dels horts remarcar una atenció especial durant els mesos d’estiu. 

Així doncs, també s’haurà de tenir especial compte amb el rec, ja que amb les precipitacions a 

les zones involucrades no seran suficients perquè les plantes puguin sobreviure. 

El que si que jugarà a favor nostre és la humitat que hi ha, ja que anirà renovant l’aire i 

impedirà que hi hagi unes extrema xafogor que faci ofegar les plantes.    

A més a més de les condicions climàtiques de la nostre zona, cal també fixar-se en les 

condicions micro-climàtiques que existeixen dins de cada possible entorn dins dels horts 

urbans. Aquestes causades bàsicament per la orientació del nostre hort 

ORIENTACIÓ SUB 

És una orientació molt favorable durant l’hivern perquè dota l’espai d’un ambient primaveral pel 

cultiu. És especialment negatiu a l’estiu, en particular quan hi ha elements artificials al voltant 

(un mur o un paviment) ja que, a ple estiu, és freqüent l’assoliment de temperatures altíssimes, 

de entre 40 i 45
o
C, molt desfavorables per la gran majoria de plantes si no és que s’adopten 

mesures per protegir-les. S’ha de pensar que també les parets que envolten l’hort a vegades 

poden acumular la calor absorbida durant el dia i desprendre-la durant la nit, allargant 

l’exposició de calor a les plantes que es troben a l’hort. 

ORIENTACIÓ EST 
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A les zones litorals la orientació est és molt bona, ja que pel matí el sol encara no desprèn un 

accés de escalfor i al migdia arriba la marinada, que refresca l’ambient i evita una situació de 

xafogor. És una situació bastant favorable tant a l’estiu com a l’hivern. 

ORIENTACIÓ OEST 

A l’estiu acostuma a ser més càlid que l’orientació est, ja que el sol de tarda escalfa més 

l’ambient i no rep la influència dels vents de mar. No obstant, també és força favorable. 

ORIENTACIÓ NORD 

La orientació nord, en el nostre clima és bastant favorable, ja que s’eviten les altes 

temperatures que podríem trobar a l’estiu. Les plantes reben llum i sol més que suficient i no 

han de suportar temperatures tan altes. Així doncs i contra tot pronòstic, podem determinar que 

la orientació nord també és molt avantatjosa i la recomanem. 

El sòl és un element bàsic del cultiu, però moltes vegades no se li dóna la importància que 

realment es mereix, i és que només fa falta donar una petita volta per la muntanya per adonar-

se de la gran varietat de terres que existeixen: podem trobar sòls més rocosos, pedregosos i 

sorrencs o de més profunditat amb terra fosca i més nodrida. 

De la terra les plantes extreuen tots els nutrients necessaris, però saber realment les parts que 

la formen i les seves diferents funcions és imprescindible per dur a terme un bon cultiu amb 

resultats òptims. Aquestes són la mineral i la orgànica. 

LA PART MINERAL: està formada per partícules de diferents dimensions que provenen de una 

roca mare que durant milers d’anys ha petit un procés de desintegració a causa dels desgast 

de factors meteorològics però també de l’acció d’organismes vius. 

LA PART ÒRGANICA: és totes aquelles parts que provenen de residus orgànics que després 

d’un llarg procés de transformació on s’acaba convertint en sals minerals. Aquest procés 

s’anomena mineralització de la matèria orgànica. 

El sòl que es compren a les botigues de conreus ja ve regulat i amb la part mineral i orgànica 

adequada. No obstant, des d’aquest treball potenciem la autosuficiència, i des d’aquí, creiem 

que si la gent, amb els coneixements adquirits es veu en cor de seleccionar ella la terra i els 

seus components, l’animem a fer-ho ja que el procés és molt més complet i molt més natural. 
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Imatge 3 - Estructura completa de les parts de la terra, amb totes les característiques 

És important garantir sempre uns mínims d’humitat a la terra per salvaguardar en bon estat les 

plantes i mantenir els processos de transformació de la matèria orgànica a un bon ritme a 

través del la humitat i rec de la terra. 

L’aigua és imprescindible per dissoldre els nutrients minerals i així aquest poder ser absorbits 

per les plantes. La manca d’aigua implica la disminució de l’absorció, l’alentiment dels 

processos fisiològics (desenvolupament correcte de la planta) i, per tant, del creixement de la 

floració, provocant que la planta sigui molt més dèbil i sigui més propensa a patir malalties o 

infeccions que acabin amb ells. 

Els temps de rec són molt arbitraris i no hi ha una fórmula màgica que marqui exactament els 

moments que cal regar. Hi ha molts factors que poden variar i canviar la necessitat de regar 

amb més o menys freqüència. Aquests factors poden ser tant ambientals (temperatura, grau 

d’humitat de l’aire, precipitacions, etc.) com també del tipus o mida de les plantes. També varia 

segons el sistema de rec, ja que hi ha diferència entre un rec manual o un sistema automatitzat 
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(s’acostuma a estalviar molta més aigua). Pot se aconsellable portar un control del grau 

d’humitat de la terra per poder controlar els terminis de rec en funció de l’estat d’aquesta. 

REC MANUAL 

Els tipus de cultius estandarditzats en els horts urbans no permet regar amb molta quantitat 

d’aigua ja que pot acabar arrossegant el compost i destrossar-lo. Cal per tant, regar en forma 

de pluja i procurar mullar més la terra que no pas les plantes. 

Per planificar el reg manual, s’ha de començar regant bé la terra i fer un seguiment constant. 

REC AUTOMÀTIC O LOCALITZAT 

Aquests rec ens permet crear un sistema de conducció fins la planta i regular quan hauríem de 

regar i quant no (normalment a través d’un sensor de humitat). És important fer la instal·lació 

de manera correcta si no es vol malgastar aigua i diners. 

 El sistema més afectiu i senzill de rec automàtic és amb la mànega traspuadora, composta de 

material porós que permet la sortida d’aigua a través de la superfície i proporciona humitat 

constant i uniforme a la terra. 

L’adob és imprescindible perquè un hort urbà tiri endavant. Quan parlem de adob estem parlant 

de productes fertilitzants que ajuden a administrar nutrients  a la terra. Si parlem de fertilitzants 

ecològics, llavors no només em de pensar en aquest premissa bàsica sinó també en el fet que 

l’adob també a de crear unes condicions a la terra que afavoreixin, en tots els aspectes, que les 

arrels creixin, que es desenvolupin i que absorbeixin els nutrients. Quan es realitza una 

aportació orgànica, no estem nodrint les plantes, sinó que estem mantenint i potenciant els 

sistemes de transformació de la matèria orgànica que la planta necessita absorbir. 

Bàsicament el que provoca l’adob es accelerà tot el procés de germinació, creixement i cultiu 

de les plantes que es volen conrear, ja que s’adapta a les condicions òptimes perquè hi hagi un 

bon creixement. 

El que està establert és que per adobar la terra bé, cal incorporar 10 litres d’adob x m
2
, que 

s’han de barregen en els primers 20 cm de terra. Però cada quan s’ha de adobar una terra? 

Les plantes tenen diferents necessitats nutritives, per la qual cosa s’ha de fer una previsió 

perquè la terra no presenti un dèficit de nutrients. 

No obstant, hi ha una norma generalitzada, i més en el cas de conreu de hort urbans, i és que 

amb una fertilització anual en tenim més que suficient. 

→ PRODUCTES FERTILITZANTS 

► Compost (ecològic): producte resultant d’un procés de compostatge de 

mètodes casolans, col·lectius o municipals fet a partir de residus orgànics i de 

jardineria. 

► Humus de cuc (ecològic): Compost fet mitjançant el procés de 

vermicompostatge, una modalitat portada a terme per un cuc. 

► Adob orgànic (ecològic): unió de matèria vegetal descomposta amb fems 

d’animals també descomposta. 

► Adob orgànic concentrat (ecològic): restes de productes animals. 

► Urea recoberta de sofre (SCU): fertilitzant encapsulat que s’obté ruixant sofre 

mòlt sobre grànuls d’urea sobre-calent. Bàsicament és un bacteri que allibera 

nitrogen en la terra (bàsic pel compostatge). 
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► Urea formaldehid: fertilitzant químic que al trencar-se la cadena de polímers 

allibera nitrogen. 

► Inhibidors de nitrificació: compost químic que van a retardar l’activitat perquè 

el compost es desintegri i segueixi generant nitrogen en forma amoniacal.  

En el nostre cas sempre recomanarem fer compostatge ecològic, i tot i que en el disseny del 

nostre hort no es preveu instal·lar un recipient de compostatge; no obstant, per futurs dissenys 

es podria incorporar ja que s’acostuma a llençar en les llars molta matèria orgànica que podria 

servir. La olor seria un problema que s’hauria d’estudiar detalladament. 

En un hort, i més en el cas de que sigui un hort urbà, no només farem créixer les hortalisses 

destinades a la producció, sinó que ha de ser un espai amb diversitat amb plantes de diferents 

tipus depenent de la funció que li vulguem donar. Aquestes s’agrupen en les següents famílies: 

→ Les plantes hortícoles 

Són les plantes de cicle anul·la i per tant, el seu temps de vida es redueix a uns quants mesos 

durant les quals germinen a partir d’una llavor, es desenvolupen (podem passar en aquesta 

fase directament a partir d’un planter), floreixen i fan la llavor o fruit per després morir-se. 

També reben el sobrenom “de temporada” fent referencia al cicle al qual viuen. 

Segons la planta i l’ús que en volem donar, podem interrompre aquests cicle en qualsevol 

moment, com seria el cas de les plantes en que volem utilitzar-ne la fulla (enciam, bleda, col...). 

Totes aquestes plantes s’ha de tenir en compte que són anuals, i per tant, cada any s’hauran 

d’anar renovant sense la capacitat de que es puguin aprofitar per 2 anys seguits. 

Dins de la família de les plantes hortícoles, aquestes es divideixen en diferents subfamílies: 

► Les hortalisses de bulb, rel i tubercles 

Són totes les plantes que es cultiven per aprofitar els òrgans subterranis 

comestibles de naturalesa diversa. Necessiten sòls tous per poder desenvolupar 

els seus òrgans subterranis i per tant, es imprescindible una terra ben airejada i 

flonja. 

Una bona fertilització de la base és necessària per el bon desenvolupament dels 

seus òrgans subterranis. Si la terra és pobre, es fa una fertilització més ràpida quan 

la planta creix i no desenvolupa la part subterrània correctament. 

És més convenient tenir un rec constant i abundant al principi i anar afluixant poc a 

poc a mesura que va creixen quan es vulgui cultivar aquests model de plantes. 

 All: Planta perenne de la família de les liliàcies que pot arribar a 1,5 m 

d’altura (tot i que no interessa). El bulb té un embolcall blanc dins del 

qual es troben els grans d’all. 

 Ceba: Planta biennal de la família de les liliàcies de fins a 1 m. El cicle 

complet de les cebes dura uns pocs mesos, depenent del clima. 

 Patata: Planta que prové de la família de les solanàcies que té les 

fulles compostes. Les flors són blanques i violetes. 

 Rave: Planta herbàcia que forma part de la família de les crucíferes. 

Té un cicle molt ràpid de entre 1 i 2 mesos. La seva arrel és la part 

comestible. 
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 Pastanaga: Planta herbàcia de la família de les umbel·líferes. És 

bianual. 

 

Imatge 4 - Planta de l'all, ceba, patata, rave i pastanaga d’esquerra a dreta 

► Lleguminoses i hortalisses de fruit 

Són aquelles plantes que es cultiven pel seu fruit comestible. Tot i que es cultiven 

anualment, algunes podrien més cultivar-se durant més temps i fins i tot rebrotar 

(en alguns casos). 

Necessita un sòl ben drenat, ja que si queda aigua pròxima pot posar en perill la 

planta. No obstant, cal regar el principi amb abundància i després anar reduint. 

Quan surtin les primeres flors llavors haurem de tornar a regar amb abundància. 

Finalment, és important saber que les plantes de fruit necessiten calor per un 

correcte desenvolupament (per tant és recomanable no cultivar aquestes 

hortalisses en una orientació nord). 

 Pesolera: Liana herbàcia anual. A través de les seves flors blanques 

acaben sortint les llavors que es consumeixen; els pèsols. Per facilitar 

el creixement cal posar-hi aspres (canyes perquè s’enfilin). 

 Favera: Planta herbàcia anual, de tiges erectes i poc ramificades. 

 Mongetera: Liana herbàcia anual, de tiges volubles i fulles compostes 

dividides en tres folíols. 

 Alberginiera: Planta anual semi llenyosa de la família de les 

solanàcies. Floreix a l’estiu. 

 Pebrotera: Planta anual semi llenyosa de la família de les solanàcies, 

de fulles ovades i enteres. 

 Tomaquera: Planta semi llenyosa de la família de les solanàcies, amb 

fulles compostes molt dividides, flors grogues i fruits molt sucosos. Per 

facilitar-ne el consum normalment es lliga en una aspre vertical. 

 Cogombre: Liana herbàcia anual amb circells que creix reptant o 

sobre aspres. És de la família de les cucurbitàcies. Si no es cull a 

temps el fruit, a part de perdre qualitat, afecta el desenvolupament de 

la planta. 

 Api: Pertany a la família de les umbel·líferes, i és una planta bianual. 

Té una arrel pivotant, potent i profunda, amb d’altres de secundàries 

superficials. Necessita baixes temperatures per un bon 

desenvolupament de la floració de la planta.  

 Bleda: Planta herbàcia de grans fulles, lluents i ondulades, fent roseta 

basal i amb un pecíol ample i pla. Generalment tenen l’arrel carnosa. 

 Espinac: Planta herbàcia anual de la família de les quenopodiàcies 

que en una primera fase forma una roseta basal de fulles de durada 

variable segons les condicions climatològiques. 
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 Enciam: Planta anual de la família de les compostes amb fulles 

formant una roseta que segons les varietats poden formar pinya al 

centre. 

 Escarola: Planta anual o bianual de la família de les compostes amb 

les fulles que surten en roseta i molt arran de terra. Si no es cull, la 

planta emetrà una tija floral ramificada formant uns capítols florals de 

color blau.  

 Col: Planta herbàcia perenne o bianual de la família de les crucíferes 

que pot arribar al 300 cm d’altura si la deixem tot el seu cicle de vida. 

N’hi ha moltes varietats, que poden ser plantades en diferents èpoques 

de l’any. 

 Coliflor: La coliflor és una varietat de la col amb la característica 

principal de formar una inflorescència prematura hipertrofiada. Hi ha 

força diferència depenent de la varietat. 

 Porro: Planta bianual família de les liliàcies. Encara que forma bulb, 

com que és molt allargassat, s’acostuma a incloure dins del grup de 

plantes de fulla. En conjunt fa uns 50 cm d’altura i entre 3 i 5 cm de 

gruix. 

 Carxofera: Planta vivaç de la família de les compostes, molt vigorosa, 

que pot considerar-se com a bianual o triennal, fins i tot vivaç. Pot 

arribar a tenir una longitud de un metre d’altura. 

 

Imatge 5 – Pesolera, Favera, Mongetera, Alberginiera, Pebrotera, Tomaquera, Cogombre, Api, Bleda, 
Espinacs, Enciam, Escarola, Col, Coliflor, Porro i Escarxofera. De esquerra a dreta i de dalt a baix. 
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→ Els arbres fruiters 

Aquest tipus de vegetació està casi descartada en el nostre model de hort urbà, ja que 

necessiten molta superfície i és difícil de assolir en els models que busquem. A més a més, són 

models que duren molts anys i per tant, és difícil de conservar. Ja per últim, també és important 

destacar que només generen fruits quan ja estan en edat adulta i necessiten altres arbres 

fruiters a prop perquè generin fruita. 

No obstant, en farem una petita descripció per informació, per si mai ens plantegem un hort a 

més gran escala: 

 Cirerer: Fruiter de fulla caduca. Molt sensible a l’escorça, comença a 

produir fruits a partir dels 6-8 anys de vida. És autoestèril i per tant, 

necessita company de pol·linització. Floreix a finals d’hivern. 

 Magraner: Fruiter de fulla caduca i port petit. Floreix en maig-juliol, i es 

recol·lecta a finals d’estiu. És auto fèrtil. 

 Codonyer: Fruiter caducifoli i port petit. És un arbre de poc vigor. És 

auto fèrtil i acostuma a florir passats els 3 primers anys. 

 Albercoquer: Fruiter caducifoli de port mitjà. Floreix i fructifica a finals 

d’hivern, tot i ser sensible a les gelades. Cal regar-lo abundantment. És 

auto fèrtil 

 Cítrics: Fruiter de fulla perenne de port petit-mitjà. 
 Presseguer: Fruiter caducifoli que requereix una adequada poda de 

formació. És auto fèrtil. 
 Nesprer: Arbre fruiter de port petit, de fulla perenne, força adequat per 

a cultiu en recipient. No necessita ni poda i manteniment. 

 Pruner: Fruiter de fulla caduca de port mitjà-gran. Acostuma a ser 

auto-fèrtil. 

→ Plantes aromàtiques 

Són aquelles plantes que tenen essències en tot l’organisme i que desprèn olor per tota la seva 

estructura. A més a més, el clima mediterrani és molt propens pel cultiu d’aquest determinada 

espècia, i per tant, moltes són autòctones. Majoritàriament prefereixen llocs assolellats. 

Aquestes plantes acostumen a ser molt presents en els horts urbans ja que presenten molts 

avantatges: són decoratives i fàcils de cultivar, tenen aplicacions medicinals i culinàries, poden 

afavorir els cultius hortícoles drenant la terra i ens poden fer servir per preparats fitosanitaris.  

 Sàlvia: és una mata de tiges llenyoses a la base i herbàcies a la resta. 

Vol indrets assolellats i terres poc fertilitzades. 

 Romaní: Arbust llenyós molt dens, de fins a 1,5 m d’alçada, de fulles 

perennes, dures i lineals. Vol indrets assolellats i terres sorrenques i 

ben drenades. Pot florir durant casi tot l’any. 

 Sajolida: Petita mata semi llenyosa que a l’hivern pràcticament 

s’asseca, però rebrota a la primavera. Prefereix indrets secs i 

assolellats, sovint pedregosos. Floreix a mig estiu i a la tardor. 

 Farigola: Mata aromàtica espessa, de talla petita i tiges llenyoses, 

d’entre 10 i 30 cm d’altura. Les fulles són perennes. Prefereix sòls molt 

sorrencs i fins i tot una mica pedregosos i molt assolellats, tot i que 

tolera molt bé el fred. 

 Espígol: Petit arbust de base llenyosa que presenta les fulles 

perennes. Volen indrets secs i assolellats. Floreixen a finals de 

primavera i durant gairebé tot l’estiu estan en flor. 
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 Melissa: Planta herbàcia perenne, que assoleix els 30-70 cm d’altura. 

Creix bé en llocs humits i ombrívols. Floreix des del mes de maig i 

durant tot l’estiu. 

 Orenga: Planta semi llenyosa molt aromàtica, que fa un rizoma 

subterrani perenne. Creix bé en llocs frescos i una mica humits, 

prefereix sol i ombra. Floreix a finals d’estiu i principis de tardor. 

 Marialluïsa: Arbust llenyós de fulla caduca, de la família de les 

verbenàcies. Pot arribar a fer 2 m d’alçada. Es planta als jardins, horts, 

torretes, i necessita humitat. Les fulles es cullen a l’estiu i a la tardor. 

 Ruda: és una mateta de la família de les rutàcies, de base semi 

llenyosa i esvelta que pot arribar als 80 cm. Creix bé en llocs secs i 

assolellats, però també en tolera de més ombrívols i humits. Floreix a 

finals de primavera i durant l’estiu. 

 Espenallac: Petita mata molt aromàtica de la família de les 

compostes. Viu en llocs secs i pedregosos. Floreix per Sant Joan i se’n 

recol·lecten durant l’estiu. 

 

Imatge 6 – Sàlvia, Romaní, Sajolida, Farigola, Espígol, Melissa, Orenga, Marialluïsa, Ruda, Espenallac 

Una vegada s’ha analitzat tot els factors que intervenen en el bon desenvolupament d’un hort 

urbà, ha arribat el moment de treure partit d’aquesta informació i determinar el paràmetres 

bàsics i imprescindibles que necessitem per un conreu adequat, com seria els temps de cultius, 

la varietat de plantes que podem combinar i podem tenir en un hort o la profunditat màxima de 

les arrels, i per tant, el mínim necessari perquè tingui uns bons resultats. 
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A continuació, s’incorpora una taula amb tots els paràmetres bàsics analitzats de les anteriors 

plantes estudiades, amb cadascú dels valors necessaris pel seu conreu. 

→ Taula amb el calendari de sembra, transplantament i recol·lecció 

Taula 3 - Extreta de la Guia de l'Hort Escolar 

 

En aquesta taula en podrem extreure els productes més eficients, així com adaptar els horts a 

les diferents etapes de l’any. A més a més, en podem extreure els marcs de plantació per 

poder veure quines són les dimensions en m2 necessàries per l’hort. 

→ Taula amb l’associació de cultius i la seva adaptabilitat 
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Taula 4 - Taula extreta de la Guia de l'Hort Escolar 

 

Com a conseqüència d’aquests encreuament en podrem determinar unes funcions i 

encreuaments entre uns a altres en l’apartat de prioritat de l’arbre de funcions . 

Els horts urbans sempre han estat lligats a l’urbanisme i l’agricultura de subsistència. Ja des de 

temps antics, han existit horts urbans dins de les cases, però es considerava una extensió més 

de la part de conreu que tenies a fora o sinó era un fet més purament estètica que no pas de 
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necessitat, ja que tenia sentit en el moment que podies utilitzar tanta terra pels voltants com 

volguessis..  

El veritable concepte de hort urbà s’originà a finals de segles XIX i principis del XX. Aquesta 

idea d’hort, en el moment en que la sorgeix, està pensada perquè l’utilitzin i en treguin 

rendiment tots els treballadors de classe obrera (les classes més pobres) en les ciutats de 

Londres i Berlín.  

Els grans empresaris donaven petites parcel·les 

als seus treballadors al adonar-se que amb els 

sous que cobraven, els obrers no podien cobrir les 

necessitats bàsiques de subsistència, salut i 

estabilitat social. Això significava que sense 

aquestes parcel·les de conreus, que es trobaven 

en les cases obreres en plena ciutat, els obrers i 

pobres no podien sobreviure amb els sous que 

obtenien. Així doncs, aquestes persones havien 

de compagina les llargues jornades de treball amb 

la cura dels seus propis horts (a més de tenir el 

conreu supervisat per part dels empresaris perquè 

no en poguessin treure accés de producció i 

poguessin comercialitzar). 

A partir d’aquest moment els països i ciutats 

comencen a aplicar lleis per regular la proliferació 

de horts urbans dins de les ciutats i comencen a 

aparèixer les primeres associacions d’horts 

(Alemanya, 1864). 

El boom exponencial en l’historia del horts urbans, 

però, s’origina durant les dues grans guerres. Amb 

l’esclat de les guerres mundials, i més 

especialment en la segona, les ciutats tenen que 

adaptar-se a la falta de mitjans i recursos, ja que hi havia massa escassetat.  En aquest 

moments l’agricultura urbana adquireix una necessitat de subsistència molt important i també 

de “patriotisme” ja que el sobrant es destinava a alimentar els exèrcits del front.  Així doncs, per 

exemple, Londres doble el nombre de horts , cultivats principalment per dones que van acabar 

aconseguint el mateixos drets que els homes gràcies a accions com aquestes. 

Els governs creen lleis i reformes per potenciar el cultiu en les zones urbanes, i en certs 

moments de la guerra, qualsevol zona cultivables com parcs o jardins privats (fins i tot els 

solars formats per les bombes que queien) acaba esdevenint un hort urbà. Estats Units, tot i no 

patir la guerra directament, també acaba arribant aquesta tendència de tenir horts urbans a 

casa per enviar més recursos per la guerra. 

Després de la Segona Guerra Mundial les ciutats occidentals, en comptes de mantenir els horts 

com a experiències de subsistència, inicien una reconstrucció que no deixa espai per activitats 

productives d’aquests tipus. 

En aquest context, no és fins a la dècada del setanta que els horts urbans reneixen a Estats 

Units en el context de la crisi energètica i econòmica que va viure durant aquells anys. Els horts 

s’utilitzaven com a eina de suport a la comunitat per ajudar a les famílies més desfavorides, 

basant-se amb el cultiu ecològic. 

Imatge 7- Obrers londinencs als seus horts 



 
24 

El primer gran moviment veïnal que derivà en l’ocupació de solars per fer horts urbans a ser a 

New York a principis del 70, i aviat es va anar escampant per les grans ciutats europees.  

 

Imatge 8 - Gent de New York cultivant en un solar buit els anys 70 

Arribats al S. XIX, la idea de hort urbà canvia i les necessitats del seu cultiu varien 

completament. En aquests moment es prioritza la oportunitat de estar en contacte amb la 

naturalesa, així com espai educatiu i de integració social. La gent comença a agrupar-se en 

comunitats i associacions i es comencen a crear agrupacions veïnals de agricultura urbana.  

A Barcelona la primera entitat d’horts urbans és Tarpuna, una cooperativa de agricultura 

urbana que és la primera que comercialitza horts urbans i organitza classes educatives pel 

conreu i  pel bon funcionament de horts urbans.     

Per dissenyar un hort urbà, el primer que s’ha de fer és estudiar el mercat que ja hi ha existent 
per veure que existeix i que encara falta per dissenyar. També pot ser molt orientatiu els preus 
dels productes que ja existeixen. 

  

► Nom: Balconera de fusta 55cm plastiken 
► Preu: 24.83€ 

► Material: Fusta tractada amb vernís 

► Dimensions: 55x23x19 

► Descripció: Jardinera típica de balcó amb 

capacitat per 2/3 plates. No té la capacitat 

de ser modular però es pot subjectar 

correctament al balcó.  
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► Nom: Jardinera cuadrada Q50 
► Preu:102.92€ 

► Material: Fusta recuperada i FSC (fusta amb certificat 

forestal de qualitat). Conté una capa interior de cautxú. 

Estructura encolada i reforçada amb cargols. 

► Dimensions: 50x50x46 cm 

► Descripció: Jardinera de peu pensada per una única 

planta de dimensions més grans i estable. Pensada 

per no estar elevada. No estaríem buscant un producte 

similar, i tot i que la forma podria ser sembla, no seria 

competència directa. 

► Foto: 

 

 

► Nom: Jardinera madera mediana 
► Preu: 44.61€ 

► Material: Fusta recuperada i FSC (fusta amb 

certificat forestal de qualitat). Conté una capa 

interior de cautxú. Estructura encolada i 

reforçada amb cargols.  

► Dimensions: 60x24x23 cm 

► Descripció: Producte pensada per balcons o 

llocs estretes amb capacitat per 2/3 plantes. Una 

mica més modular que el primer model però amb 

la estructura igual de rígida. És complicat de 

penjar sobre de un balcó.  

► Foto: 

 

 

► Nom: Suport jardinera balcó 192N 
► Preu: 8,47 € 

► Material: Acer 

► Dimensions: 41,5 x 22 cm  

► Descripció: Estructura dissenyada per 

aguantar una jardinera de 15 kg pensada per 

ser fixada en una barana. 

► Foto: 
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► Nom: Suport jardinera balcó 290 
► Preu: 21.78€ 

► Material: Acer 

► Dimensions: 60x19 cm 

► Descripció: Estructura dissenyada per aguantar 

una jardinera de 30 kg pensada per ser fixada 

en una barana. 

► Foto: 

  

 

► Nom: Taula de cultiu de fusta Mini 
► Preu: 156,99€ 

► Material: fusta tractada 

► Dimensions: 135x65x85cm 

► Descripció: taula de hort de fusta amb capacitat de 

unes 8-10 plantes. La fust crea una sensació de 

calidesa i confort. 

► Foto: 

  

 

 

► Nom: Taula de cultiu metàl·lic galvanitzat 
► Preu: 103,21€ 

► Material: Acer galvanitzat 

► Dimensions: 75 x 50x 45 cm 

► Descripció: taula de cultiu d’acer galvanitzat. 

D’alta resistència i de capacitat, a més de tenir 

molta durabilitat. 

► Foto: 

 

 

 

► Nom: Taula d’hort urbà Antracita 
► Preu: 164,99€ 

► Material: Acer galvanitzat 

► Dimensions: 120x60x85cm 

► Descripció: taula acer galvanitzat amb les propietats 

típiques de les altres taules de cultiu. Capacitat de 

entre 6-8 plantes.  

► Foto: 
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► Nom: Taula de cultiu de fusta VegTru 
► Preu: €140.00 
► Material: Fusta 

► Dimensions: 75 x 70 x 80 cm 

► Descripció: taula de fusta de cultiu modular que 

permet anar ajuntant mòduls. 

► Foto: 

 

 

 

 

► Nom: Taula petita de fusta i amb safata 
► Preu: 78,30 € 

► Material:  Fusta 

► Dimensions:  88 cm x 48 cm, alçada: 76 

cm (70Litres) 

► Descripció: taula de conreu de petita 

capacitat de fusta. Té una petita zona a 

sota per deixar les eines i altres utensilis. 

► Foto: 

  

 

 

 

 

► Nom: Taula de cultiu familiar de plàstic 
ideal per un balcó  

► Preu: 121,10 € 

► Material: Polietilè d’Alta Densitat 

► Dimensions: 51 cm x 71 cm, alçades: 80 cm 

► Descripció: taula de cultiu de plàstic amb 

recol·lector d’aigua i safata exterior per 

l’emmagatzematge de eines de cultiu. 

► Foto: 
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► Nom: Jardinera geo-tèxtil  Bacsac 
► Preu: 69,00 € 

► Material:  Geoteixit 

► Dimensions: 25 L 

► Descripció: jardinera de roba amb 

capacitat per 3-4 plantes. S’instal·la tant en 

balcons com superfícies llises. Dels primers 

productes que trobem fabricats amb 

aquesta tela.  

► Foto: 

 

 

► Nom: Jardinera geo-tèxtil Bacsac 

► Preu: 30 € 

► Material: Geoteixit 

► Dimensions: 14 L 

► Descripció: jardinera igual que la interior però 

em menys separacions i menys capacitat de 

conreu, a més de comptar amb dos nanses per 

subjectar. 

► Foto:  

 

 

► Nom: Mini Hort urbà Keter G-Row 
► Preu: 56,36 € 

► Material: Geoteixit 

► Dimensions: - 

► Descripció: Hort pràctic i funcional, especial per a 

plantes enfiladisses com tomaqueres o mongeteres. 

Capacitat per 3-4 plantes i planta estàtica. 

► Foto: 

 

 

Un cop vists diferents models de horts urbans, és importat analitzar els materials que podem 

trobar al mercat i perquè les empreses fabriquen amb uns materials i no amb altres, i també 

quines propietats específiques té cadascun d’ells per decantar-se per un material o un altre.  

Fer un estudi exhaustiu de cada un dels materials i les diferents varietats que s’utilitzen podria 

ja comportar un treball sencer només d’anàlisi, i és per aquests motiu que s’intentarà trobar els 

punts i característiques importants que tenen cada un dels materials sense la necessitat de 

entrar en tecnicismes ni en anàlisis molt complexos. 
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És per això, que l’anàlisi que se’n fa són quatre pinzellades per poder veure quin és el material 

que més ens podria interessar de cara el disseny del nostre hort. 

La fusta és un material molt comú dins dels hort urbans, especialment si són grans volums de 

horts. Existeixen molts tipus de fustes, però totes en general tenen les mateixes propietats. 

Aquestes són les següents: 

► Baixa densitat, necessari pel que fa a pes de l’hort. 

► Resistència a la humitat, especialment en les fustes resinoses. Al ser un material porós, 

absorbeix la humitat, molt necessari pels horts urbans. 

► Resistència mecànica 

► Propietats tèrmiques 

► Resistència, ja que és un dels materials més idonis per treballar a tracció, i per tant, 

fàcil de treballar. 

► Flexibilitat. La fusta pot ser doblegada o corbada a través del calor, la humitat i la 

pressió. Permet no trencar-se ni deformar-se. 

► Duresa lligada amb la densitat. És important tenir en compte que amb major humitat, 

disminueix la duresa d’aquesta. 

► Econòmic 

► Renovable, biodegradable i reciclable 

Així doncs, utilitzarem la fusta quan intentem crear un disseny robust, reciclable, durador (tot i 

que no tant com l’acer), que no requereixi de una estructura massa complexa però rígida i 

vulguem que sigui econòmic. 

Els principals desavantatge de la fusta és la instal·lació de aquesta, ja que acostuma a venir ja 

fabricada des de la botiga (per tant difícil manipulació), guardat, neteja periòdica, tractament 

previs i imatge de antiguitat.  

L’acer galvanitzat és un del metalls per excel·lència en la construcció gràcies a seva varietat de 

usos gràcies a ser un acer econòmic i versàtil.  La gran majoria de taules de agricultura urbana 

estan fetes amb acer galvanitzat, i això és gràcies al següent seguit de propietats: 

► Duració excepcional (en part protegit de l’oxidació, d’aquí el nom de galvanitzat) 

► Protecció integral de la peça (tant interiorment com exteriorment) 

► Aïllament 

► Auto tractament. Quan es ratlla superficialment, una reacció química tapa la zona feta 

malbé. 

► No necessita manteniment 

► Fàcil de pintar 

► Resistència a corrosió i calor 

► Resistència mecànica elevada 

Com a resultats més destacats en podem extreure que l’acer, a l’igual que la fusta, és un dels 

materials més usats per les grans estructures d’horts. L’avantatge principal es la seva major 

resistència i durabilitat, a més de ser molt més fiable. El seu preu és més elevat però si 

realment busquem fiabilitat, ens decantarem sempre per l’acer. 
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Altre cop, els seus principals desavantatges serien les dificultats dels muntatge i la instal·lació, 

tot i que la neteja si que és molt fàcil de dur a terme. També aïlla molt més que la fusta, però 

per la banda negativa no és reciclable. 

La tela que s’utilitza en els horts urbans s’anomena teixit geotèxtil. És un material molt nou però 

molt innovador, ple d’avantatge i que pot acabar sent un dels materials més revolucionaris i 

utilitzats en l’agricultura urbana en els pròxims anys. Es fabrica a través de entrellaçar, en 

angles rectes, dos o més jocs de fibres sintètiques, principalment de polipropilè o polièster. Les 

característiques principals d’aquests teixit són: 

► Alternativa molt econòmica 

► Versàtil, flexible, resistent i s’adapta a la forma que se li vulgui donar. 

► Fàcil i ràpid aplicació i no necessiten mà d’obra especialitzada. 

► Filtració. En el cas de geotèxtil de polièster. Pot dissenyar-se amb obertura de porus 

per permetre que la terra respiri i obtingui aire. 

► Resistència a la tracció 

► Drenatge 

► Aïllant de la humitat 

La tela geotèxtil, en resum, és molt profitosa i ens pot servir de molt, ja que té les mateixes 

propietats que altres materials respecte al aïllament i a les propietat de transpiració, però té el 

grandíssim avantatge que es pot adaptar a diferents formes i es pot plegar. No té un volum 

estable, i això és molt positiu depenent del disseny que vulguem fer. 

Per altre banda, doncs, necessita imprescindiblement algun material auxiliar que l’ajudi a 

mantenir l’estructura i a suportar-lo i per tant, encarirà el seu preu. No obstant, també és molt 

fàcil de netejar. Un altre punt negatiu és que no és reciclable ni biodegradable. 

Existeix també la tela asfàltica, formada per massa asfàltica i una protecció de film de polietilè. 

S’utilitza molt en la construcció i per aïllar parts de cases (en especial les teulades), però tot i 

que ja es comença a utilitzar en horts, no s’utilitza com a únic component ja que la seva 

resistència és molt inferior al teixit geotèxtil, a més de ser un teixit completament aïllant que no 

permetria que la terra transpirés.      

La ceràmica és un dels principals materials utilitzats des de sempre per la utilització d’horts i 

jardineres de casa. És cert que impossibilita fer grans recipients, però la gran majoria dels 

petits corresponent aquest material tant antic i clàssic. Les seves característiques serien les 

següents:  

► Fràgil i vidriós. Especialment si es porten a terme esforços de tensió. 

► Porus que permeten airejar l’entorn i mantenir la humitat del recipient. 

► Aïllant 

► Conserva la calor 

► Reciclable 

► Econòmic 

► Elevada densitat 

La ceràmica és un material molt antic, que tot i tenir actualment aplicacions molt concretes, en 

el nostre cas no és massa recomanable d’utilitzar. A causa de la seva rigidesa, és molt difícil de 
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poder adaptar a l’espai del balcó i a més de guardar, i el seu pes també pot ser un problema 

per instal·lar o fins i tot per tenir a un balcó, a més a més que impedeix qualsevol tipus de 

modularitat. 

Pel nostre model de hort que estem buscant, no creiem que acabi de tenir massa utilitat, però 

no obstant s’ha de tenir en compte com un material més a analitzar de cara als horts. 

El plàstic usat per els horts urbans, o més concretament el Polietilè de Alta Densitat, és un 

producte en alçada i cada cop més utilitzat dins de les petites jardineres i taules de cultiu. De 

moment no es té constància de que s’utilitzi pel cultiu de grans superfícies, però sí que poc a 

poc es va incorporant als diferents balcons. Les seves característiques són: 

► Excel·lent resistència tèrmica i química 

► Bona resistència al impacte 

► Sòlid i resistent 

► Molt fàcil de crear 

► Flexible 

► Rígid (dels plàstics més rígids) 

► Molt lleuger 

► Impermeable i resistent als àcids 

► Molt econòmic 

Com qualsevol plàstic, les seves característiques principals permeten que el resultat sigui molt 

econòmic, tingui molt poc pes (molt important en el nostre cas) i sigui força resistent, sobretot 

als impactes. No obstant, segueix sent una peça rígida, difícil de guardar i muntar i a més a 

més té un accés de impermeabilitat que pot ser perjudicial per les plantes que conrea si no es 

creen porus per ventilar.  

En tot cas, aquest material no es descarta, tot i no ser reciclable, ja que per abaratir costos pot 

ser una molt bona opció. No obstant, no podrà ser massa resistent i hi ha el risc de que acabi 

cedint pel pes de l’hort. 

Últim material a ser analitzat és el cartró. No hi ha masses constàncies de que actualment hi 

hagi horts urbans en recipients de cartró. Sí que es veritat que hi ha molts cops que els planters 

et venen en recipients d’aquest material o paper, però un cop plantats, es desintegra amb la 

resta d’adob que hi ha a la terra. Així doncs, potser és per aquests motiu que no s’han trobat 

horts on el cartró aguanti tot un cicle de vida de les plantes. 

No obstant, no és un material que puguem descartar de bon principi, ja que actualment ja 

existeixen lamines de cartró capaces de conservar la humitat i de ser impermeables. Aquests 

és bon aïllant a més de ser el més econòmic dels materials analitzats. A més, pot ser plegable i 

adaptar-se a diferents estructures que vulguin formar l’hort. 

S’hauria de fer un estudi més complet d’aquest material, ja que sí realment aquests tipus de 

papers plastificats poguessin estar en contacte amb la terra humida uns 5-6 mesos sense 

perdre les seves propietats de rigidesa i aïllament (ara de moment impossible amb el cartró 

existent) és podrien plantejar dissenys molt interessants on es podria plantejar el canvi de 

cartró per cada cicle de conreu o per cada renovació de terra.  
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A més a més, recordem que el cartró és un material reciclable que es pot arribar a reutilitzar 

tantes vegades com faci falta. Potser és un material que en el futur se l’haurà de tenir en 

compte dins d’aquests camp. 

Existeixen infinitats de patents i propietats industrials a totes els àmbits a nivell d’horts urbans. 

Ja sigui a Espanya, com Europa o com a USA. No obstant, si que s’ha pogut contemplar una 

força semblança en tots els models de patens que es poden trobar, ja que simulen bastant el 

model de jardinera convencional rectangular i cúbica (a excepció d’alguns). 

En el següent apartat fem un repàs d’algunes de les patents més comunes (ja que n’hi ha 

infinitat) i que poden arribar a fer-nos entendre quin model de jardinera està més satura i quin 

model convé dissenyar amb altres formes. 

Com és pot observar en la taula de  resultats, la cerca es basarà en dos gran camps. Per una 

banda, l’estudi de les patents ja existents pel que es refereix a jardineres. Un cop analitzat 

alguns models, també es passarà a cerca models de patents corresponents a les taules de 

cultiu. 

 

Taula 5 - Patents extretes de la Oficina de Patentes y Marcas Española 

 
Título: JARDINERA (ALBAÑILERIA) 
Nombre del primer 
solicitante: CONSTRUCCIONES 
MAROBA, S.L.  
Número de solicitud: D0500899-02 
(01.02.2005)  
Número de Publicación: D0500899-02 
(01.06.2005)  
LOCARNO: 25-03  
 

 
 
Título: JARDINERA 
Nombre del primer 
solicitante: CEVINAT3, S.L.  
Número de solicitud: D0504545-01 
(12.03.2007)  
Número de Publicación: D0504545-01 
(16.06.2007)  
LOCARNO: 06-06  
 

 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0500899-02
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0504545-01
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Título: JARDINERA 
Nombre del primer 
solicitante: PHOU, MONIQUE  
Número de solicitud: D0504797-01 
(24.04.2007)  
Número de Publicación: D0504797-01 
(01.07.2007)  
LIT1: Mención descripción depositada 
LOCARNO: 06-06  
 

 
 
Título: JARDINERA 
Nombre del primer 
solicitante: EUROCOLMENAS, S.L.L.  
Número de solicitud: D0502959-04 
(03.03.2006)  
Número de Publicación: D0502959-04 
(01.12.2006)  
Representante: MARTIN MARTIN, 
EMILIO  
LOCARNO: 25-99  
 
 

 

 
Título: JARDINERA 
Nombre del primer solicitante: CHEN, 
YIHUA  
Número de solicitud: D0509034-01 
(15.03.2010)  
Número de Publicación: D0509034-01 
(12.04.2010)  
LOCARNO: 11-02  
 

 
 
Título: JARDINERA DE MADERA. 
Nombre del primer 
solicitante: CAMINAL EQUIPAMENTS, 
S.L.  
Número de solicitud: D0513323-02 
(22.09.2011)  
Número de Publicación: D0513323-02 
(24.11.2011)  
LOCARNO: 06-06  
 

 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0504797-01
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0502959-04
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0509034-01
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0513323-02
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Título: JARDINERA. 
Nombre del primer 
solicitante: CEVINAT3, S.L.  
Número de solicitud: D0502099-01 
(27.09.2005)  
Número de Publicación: D0502099-01 
(01.05.2006)  
LOCARNO: 25-99  
 

 
 
Título: JARDINERA 
Nombre del primer 
solicitante: SANTA AND COLE 
EDICIONES DE DISEÑO, S.A.  
Número de solicitud: I0131946 
(15.02.1994)  
Número de Publicación: I0131946 
(01.04.1994)  
Otras Publicaciones: I0131946 
(01.11.1994)  
LOCARNO: 06-06  
 

 
 
Título: JARDINERA 
Nombre del primer 
solicitante: NAVARRO MARTINEZ-
CANTULLERA,RICARD  
Número de solicitud: D0500118-05 
(03.08.2004)  
Número de Publicación: D0500118-05 
(01.12.2004)  
LIT1: Mención descripción depositada 
LOCARNO: 25-02  
 

 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0502099-01
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=I0131946
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0500118-05
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Título: JARDINERA 
Nombre del primer 
solicitante: FUNDACION CENTRO 
TECNOLOGICO ANDALUZ DE LA 
PIEDRA  
Número de solicitud: I0158482 
(31.05.2004)  
Número de Publicación: I0158482 
(16.08.2004)  
Otras Publicaciones: I0158482 
(01.12.2004)  
LOCARNO: 06-06  
 

 
 

 
Título: MESA DE CULTIVO MODULAR 
Número de publicación: 
ES1133382   U  (17.11.2014) 
También publicado como: 
ES1133382   Y  (09.02.2015)   
Solicitante: Construcciones y Montajes 
Rústico y de Madera, S.L. (100.0%) 
(ES)  
CIP: A47G9/00 (2006.01) 

 
 
Título: MESA DE CULTIVO CON 
TABLERO DESPLAZABLE 
TRANSVERSALMENTE 
Número de publicación: 
ES0231976 U (01.02.1978) 
También publicado 
como:) ES0231976 Y (01.06.1978)  
Solicitante: PELEGRI 
GALIANA,JOAQUIN (ES) 
CIP: A47B 

 
 
Título: MESA PARA EL CULTIVO DE 
PLANTAS 
Número de publicación: 
ES2403510 T3 (20.05.2013) 
También publicado 
como:  EP2381179 A1 (26.10.2011) 
EP2381179 B1 (23.01.2013) 
Solicitante: Fermacell GmbH (100.0%) 
(DE)  
Dammstrasse 25 47119 Duisburg 
ALEMANIA 
CIP: F24D3/14 (2006.01) 
A01G9/14 (2006.01) 
 

 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=I0158482
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=U201431330
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/13/33/ES-1133382_U.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/23/19/ES-0231976_U.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/40/35/ES-2403510_T3.pdf
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2381179A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20111026&DB=EPODOC&locale=es_LP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2381179B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20130123&DB=EPODOC&locale=es_LP
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=symbol&notion=scheme&version=20060101&symbol=F24D0003140000
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=symbol&notion=scheme&version=20060101&symbol=A01G0009140000
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Título: SISTEMA PROVISTO DE 
MESAS DE CULTIVO 
Número de publicación: 
ES2250827 T3 (16.04.2006) 
También publicado 
como:  EP1366655 A1 (03.12.2003) 
EP1366655 B1 (21.12.2005) 
Solicitante: VAN DE LANDE EN 
ZONEN B.V. (NL)  
LISSENVELD 1, 4941 VK 
CIP: A01G9/247 

 
 
Título: MESA DE CULTIVO PARA 
PLANTAS Y SIMILARES 
Número de publicación: 
ES1037820 U (16.04.1998) 
También publicado como: 
U9701895  (11.07.1997) 
Solicitante: TRIGO ANIDO, JUAN 
ANTONIO (ES)  
C/ CHAMOSO, N-3,SAN MARTIN DO 
PORTO-CABAÑAS 15621 A CORUÑA  
CIP: A01G9/00 (2006.01) 

 
 
Título: MESA DE CULTIVO 
PERFECCIONADA, PARA 
INVERNADEROS 
Número de publicación: 
ES1002353 U (01.06.1988) 
También publicado 
como:  ES1002353 Y (01.02.1989) 
Solicitante: ALTOS HORNOS DE 
VIZCAYA, S.A. (ES)  
CARMEN, Nº 2,BARACALDO 48 
VIZCAYA 
CIP: A01G9/00 (2006.01) 

 
 
Título: HUERTO PORTATIL 
SOSTENIBLE 
Número de publicación: 
ES2303499 A1 (01.08.2008) 
También publicado como: 
ES2303499 B2 (16.03.2009)   
Solicitante: ENCINAS MATEO,JUAN 
CARLOS (ES)  
ATALAYAS 2,VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA 28692 MADRID 
CIP: G09B23/38 (2006.01) 

 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/25/08/ES-2250827_T3.pdf
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1366655A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20031203&DB=EPODOC&locale=es_LP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1366655B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20051221&DB=EPODOC&locale=es_LP
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=es_LP#!/CPC=A01G9/247
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/03/78/ES-1037820_U.pdf
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=symbol&notion=scheme&version=20060101&symbol=A01G0009000000
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/00/23/ES-1002353_U.pdf
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=symbol&notion=scheme&version=20060101&symbol=A01G0009000000
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/30/34/ES-2303499_A1.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/30/34/ES-2303499_B2.pdf
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=symbol&notion=scheme&version=20060101&symbol=G09B0023380000


 
37 

 
Título: MESA DE CULTIVO 
Número de publicación: 
ES1087356 U (13.08.2013) 
También publicado como:  
ES1087356 Y (11.11.2013)  
Solicitante: OUTDOOR MOBILIARY 
SPAIN S.L. (100.0%) (ES)  
Avda Azorín 03440 Ibi Alicante 
ESPAÑA 
CIP: A01G9/00 (2006.01) 

 
Título: MESA O PLANCHA PARA 
DESARROLLO Y CULTIVO DE 
PLANTAS 
Número de publicación: 
ES2044578 T3 (01.01.1994) 
También publicado 
como:)  EP0466802 B1 (04.08.1993) 
Solicitante: LINDGREN, MATS (SE)  
SAGGATAN 55B,S-414 67 
GOTEBORG 
CIP: A01G9/00 (2006.01) 

 
Título: MESA DE HUERTO 
Nombre del primer 
solicitante: HERSTERA GARDEN, 
S.L.  
Número de solicitud: D0512741-01 
(31.05.2011)  
Número de Publicación: D0512741-01 
(06.07.2011)  
LIT1: Mención descripción depositada 
LOCARNO: 09-03  
 

 
 

 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/08/73/ES-1087356_U.pdf
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=symbol&notion=scheme&version=20060101&symbol=A01G0009000000
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/04/45/ES-2044578_T3.pdf
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=0466802B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=19930804&DB=EPODOC&locale=es_LP
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=symbol&notion=scheme&version=20060101&symbol=A01G0009000000
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0512741-01
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Per estudiar la normativa dels horts, hem estudiat la legislació de l’Ajuntament de Barcelona i el 

seu reglament en quan a la utilització d’horts urbans en el marc de les façanes. Aquests són els 

articles que fan referència a tot el que implica la legislació sobre els horts pel que respecta la 

seva col·locació en edificis. 

“ Article 59. Instal·lació d'expositors, jardineres o similars 

 (...) 

2. S’admet la col·locació de plantació vegetal en els elements previstos per a tal fi en el 

projecte arquitectònic o en jardineres o testos, sempre que la instal·lació sigui desmuntable i no 

malmeti els elements arquitectònics de la composició de la façana, observant tot allò que 

estableix el Codi d'accessibilitat vigent.  

3. El titular es farà càrrec del correcte manteniment d'aquests elements. L'incompliment 

d'aquest extrem serà causa de retirada immediata.  

Article 61. Usos admesos en les plantes pis Ordenança municipal de Barcelona 

S’admet la col·locació de jardineres i testos amb plantació vegetal als elements previstos per a 

tal fi en el projecte arquitectònic, i a les finestres i balcons, sempre que aquesta instal·lació 

sigui desmuntable i no malmeti els elements constructius o compositius de la façana. 

Article 76. Usos admesos en terrats 

(...) 

2. Col·locació de jardineres i testos. 

S’autoritza la col·locació de jardineres i testos amb plantació vegetal als terrats transitables, 

sempre que aquesta instal·lació sigui desmuntable i no dificulti ni malmeti els elements 

arquitectònics, constructius, ornamentals o compositius de l'edifici o dels edificis veïns, ni afecti 

a la seguretat de les persones.  

S’autoritzen, així mateix, els elements fixos dels terrats transitables destinats a la plantació 

vegetal que hagin estat previstos en el projecte original, i que per tant formin part de la 

composició original.  

També es permet la col·locació de superfícies enjardinades en els terrats, sempre que es 

compleixin les condicions següents:  

a) Que el projecte contingui una proposta tècnica i compositora de l'enjardinament, l'estudi de 

l'impacte en el mateix edifici i en els edificis veïns.  

b) Que s'utilitzin els sistemes adients per a la protecció de l'edifici.  

c) Que no s'incorporin a l'edifici construccions ni instal·lacions complementàries, com pèrgoles, 

porxades i construccions annexes per sobre de l’alçada reguladora. “ 
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“
1
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia 

de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos, excepto en el 

caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que el pasamanos tendrá 

una altura de 900 mm, como mínimo.  

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la 

línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la 

barrera (véase figura 3.1).  

 
 

“ Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, situadas en zonas 

destinadas al público en establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, en 

zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda o en escuelas infantiles, estarán 

diseñadas de forma que:  

a) no puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo 

en la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 

inclinación de una escalera;  

b) no tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 

exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 

peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 

línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 

1. Font: codi tècnic de edificació – Document Bàsic  SU 1 de Seguretat davant del risc de caigudes. 
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“ 

Font: codi tècnic de edificació – Document Bàsic  SU 1 de Seguretat davant del risc de 

caigudes. 

 

Com era d’esperar en aquest cas, l’entorn tindrà molta implicació a l’hora de condicionar el 

disseny, ja que l’hort s’haurà d’adaptar completament al balcó o superfície on es col·locarà. Així 

doncs, s’haurà d’intentar estandarditzar els diferents tipus de balcons i baranes que es pot 

trobar el nostre client, així com l’espai que podem utilitzar per instal·lar l’estructura de l’hort. 

 

Tot i que les primeres cases tenen orígens molt remots, l’aparició dels balcons no es una cosa 

tant antiquada i només el últims 800 anys és un element en l’arquitectura que s’ha tingut molt 

present. 

No obstant, en el seus orígens, els balcons donaven un signe de importància i riquesa. La 

necessitat de trobar un espai on interactués la part interior i exterior de l’habitatge sempre havia 

existit en l’arquitectura. Era un bon espai on tant interactuaven l’aire i llum per als habitatges,  

com també era un lloc per assecar la darrera collit (en el cas de les cases de pagesia).  

També tenia un punt més simple, que era el de satisfer la curiositat i el plaer d’abocar-se a 

l’exterior des d’un punt de vista més privilegiat o de poder (d’aquí les balconades dels 

ajuntaments). 

Precisament la possibilitat de poder contemplar la societat des d’una plataforma elevada 

permetia marcar diferències entre les classes benestants, la noblesa i els estaments inferiors 

(en especial durant l’edat mitjana).    
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La petita burgesia i comerciants, fins i tot els menys enriquits, intenten instal·lar balcons com a 

senyal d’importància i valor social dins la Barcelona del segle XVII. Fins i tot en nuclis de la 

cuitat ja consolidats, es començaran a afegir balcons en les construccions ja existents, i es 

reemplacen les finestres. 

En molts dels casos s’ampliava l’obertura dels antics finestrals i es dipositaven plaques 

metàl·liques separades per 20 cm per poder col·locar un enrajolat que pogués ser visible des 

del carrer. 

No obstant, durant aquell temps no va haver estandardització dels balcons i per tant tots tenien 

dimensions ven diferenciades depenent de l’espai on es trobessin. 

Amb la constant ampliacions dels balcons i les constants irregularitats a l’hora de construir-los, 

a més a més de suposar un perill o incomoditat pels usuaris, veïns o vianants, es van 

començar de aplicar ordenances i normatives que regulaven longitud i amplada màxim dels 

balcons en funció del nivell on es trobaven per tal d’evitar l’ocupació abusiva dels espais. 

Amb la revolució industrial les coses van anar empitjorant a causa de l’augment demogràfic i 

una estructura urbanística encara encasellada en les antigues ciutats medievals.  

La introducció de la racionalitat, la industrialització, la regularització i l’especialització va marcar 

un abans i un després en l’arquitectura urbana i també en la maner de dissenyar els balcons. 

Durant aquests procés de canvi es trencà definitivament amb el model de cases artesanals i es 

donar pas al bloc d’habitatges i l’amplitud dels carrers per una ventilació adequada. 

Simetria, simplicitat, unitat i repetició d’elements hauran de servir amb total idoneïtat per la 

construcció massiva de les ciutats com a base de la societat residencial. 

La dilatació de la distància amb la façana oposada gràcies l’amplitud dels carrers, afavoreix la 

proliferació del balcó com un espai de relació entre l’interior i l’exterior i per tant, un espai a tenir 

en compte i a dissenyar que sigui necessari pels propietaris dels immobles. 

Els balcons de l’Eixample van estar supeditats a l’Ordenança de 1856, que va entrar 3 anys 

abans del pla Cerdà. Està normativa establia alçades de carrer i edificis, però entre altres 

coses, estipulava que els balcons no podien sobresortir més de 77 cm. Era el primer cop que 

es regulava per dimensions la longitud màxima dels balcons. 

Aquesta normativa es mantindrà amb els nous corrents, influenciats per l’aparició del ferro com 

un material molt interessant per treballar en els balcons per fer les baranes. 

Amb el noucentisme canviem de període arquitectònic, i tot el que era racional passa ha estar 

mal vist i torna a aparèixer l’arquitectura d’autor. Durant aquesta etapa les solucions 

arquitectòniques en façana es van fent més contingudes fins al punt de fer desaparèixer el 

balcó. 
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Amb el racionalisme els balcons tornen a agafar protagonisme, aquests cop, però, 

caracteritzats per la manca d’ornamentació, la simplicitat de les línies, l’equilibri entre funció i 

forma, etc. 

El minimalisme marca les normes que regularan a la façana i els balcons desapareixen per fer 

façanes completament llises. A partir d’ara, la tecnologia marcarà les normes de la construcció,  

i en provocaran la desaparició del balcons. És potenciaran les façanes cobertes de vidres i per 

tant, es potencia també la eliminació dels balcons. Amb la arribada del segle XXI, el balcó 

segueix sent un element molt marginal, tot i a començar a adquirir un caràcter més 

mediambiental i més utilitari. 

Així doncs i com hem vist, és molt complicat estandarditzar els balcons per formalitzar un 

estàndard i poder saber les dimensions màximes que ha de tenir el nostre hort perquè càpiga 

en tots els balcons. És per aquest motiu que em pres com a norma la única dimensió que em 

trobat per regulació en els balcons, que és un màxim de 77cm com a sortint.  

Les baranes sempre han anat lligades a la història del balcó, tot i que sí que es veritat que 

d’introducció del metall per construir aquests elements imprescindible dels balcons va marcar 

un abans i un després en el disseny d’aquests. A diferència dels balcons, les baranes si que 

venen marcades per codis de seguretat molt estrictes, i per tant, trobar un estàndard de barana 

que s’adapti el nostre balcó no serà excessivament complicat (com ja em vist en l’apartat de 

normativa). 

 

Imatge 9 - Un possible estàndard de barana per balcó 
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Ja des de bon principi ens va plantejar fer una enquesta per poder fixar certs paràmetres i 

poder complementar correctament el nostre disseny, i és per això que des de bon principi es va 

pensar en una possible enquesta que ho complementés tot i hi hagués preguntes per tothom. 

És va decidir dividir la enquesta en dos grans apartats, i depenent del que respongués la gent 

en una pregunta concreta, el segon apartat variava per complet. 

Es va considerar que pel pla de negocis era important poder determinar el nostre target i el 

nostre mercat potencial, posant en valor també altres paràmetres que ens podien importat de 

tots els enquestats independentment de si volguessin tenir o no un hort urbà. 

Així doncs, en el primer apartat es preguntava informació bàsica de l’enquestat com el seu 

sexe, l’edat, població on viu (encarat molt al tipus de societat on habita), el model d’habitatge, 

l’espai disponible que dóna a l’exterior i podria cabre un hort urbà, les hores de sol que toca en 

aquestes zones, etc. 

Amb aquestes dades es podia extreure resultats del perfil de persona que li agradaria adquirir 

un hort urbà, i tot gràcies a la pregunta principal que es realitza a la meitat de l’enquesta i que 

determina el següent bloc de preguntes: 

Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

Les respostes, 4. Sí, casa; Sí, col·lectiu; No, però m‘agradaria tenir-ne; No. 

Depenent de la resposta que s’escollís, llavors les preguntes variaven per cada enquestat, ja 

que els que havien respòs que sí, les preguntes es basaven en preguntes més tècniques sobre 

les dificultats en el cultiu o tipus de cultius utilitzats, així com també possibles millores en futurs 

disseny i també per veure la tendència de la gent que ja n’utilitza. En el cas que es respongués 

que no, però hi havia el desig (al nostre criteri el nostre gran mercat), llavors les preguntes 

anaven més destinades a motivació, temps i ganes que estarien disposats a gastar, preguntes 

econòmiques i també d’opinió. Per últim, el grup que contestava que no, només tenia una 

pregunta on se li preguntava el motiu d’aquesta decisió tant clara i s’intentava extreure 

conclusions. 

L’enquesta es va publicar via xarxes socials i via mail el 13 d’abril de l’any 2015 a través de 

l’enllaç http://goo.gl/forms/SEvgX7lv0S i un total de 251 persones van respondre l’enquesta a 

través de internet en el següent mes. El 13 de maig es va donar per tancada l’enquesta. 

Dels resultats de les enquestes, en treure’m, per l’estudi de mercat, per l’anàlisi de necessitats i 

per algunes especificacions de cara al disseny i tria de les plantes més adequades per cultiva a 

l’hort.  

Totes les respostes es poden veure desglossades en els annexos d’aquest treball. 

 

http://goo.gl/forms/SEvgX7lv0S
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L’objectiu primordial de la segmentació del mercat es basa en la necessitat de trobar els clients 

potencials que podrien adquirir el nostre producte. S’ha de tenir en compte que els horts és una 

cosa molt coneguda a nivell general com a concepte però a nivell de coneixement pràctic, del 

seu funcionament i com cuidar-los si que és molt més reduït i en general hi ha bastant incultura 

respecte aquests. 

Per tant, el nostre principal i primer filtra que es realitzarà per determinar quin sector de la 

població podria ser un potencial client ha de ser tota aquella gent que estigui motivada i tingui 

una inquietud en vers voler realitzar un hort urbà. 

La manera més fàcil per determinar la segmentació de mercat és a través de la realització de 

l’enquesta referent als horts urbans. Un cop extretes dels dades necessàries tenint en compte 

els criteris que es volen avaluar, podrem treure un seguit de conclusions. 

El primer criteri que és tindrà en compte és el gènere. Tot i que no té perquè influenciar quin 

gènere és més propens en l’adquisició de horts urbans, sí que és veritat que les accions i 

costums de uns i altres poden fer que els possibles clients siguin majoritàriament masculins o 

femenins. No hauria de ser un fet determinant, ja que varia molt ja dins de cada gènera, però 

pot ser un fet significatiu. 

Com que el nombre de persones del sexe femení i masculí no són les mateixes, haurem de 

desglossar els resultat i extreure les conclusions a partir d’aquests. 

 

Gràfic 1 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

Els resultats finals potser no són els més esperats, i en detriment de la imatge tant social que 

es té de la dona que sempre està a casa i es la que s’encarrega de tot, es nota un canvi de 

tendència (que ja s’està produint, per sort, en tots els àmbits) i que ens permet demostrar que 

els nois estarien una mica més interessats que les noies en adquirir i cultiva horts urbans, a 

més a més de que ja hi ha un % més elevat de homes que ja tenen horts urbans que dones. No 
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obstant, no és una dada massa significativa ja que casi el mateix tant per cent és el que no té 

hort però li agradaria tenir-ne. 

L’edat de l’usuari si que pot influenciar molt en el rendiment que tingui al mercat aquest 

producte, així com també pot provocar alteracions en el cicle de vida del producte. Si els 

possibles usuaris és una població molt envellida pot provocar que el producte no tingui gaire 

continuïtat i es prioritzaran altres coses quan es realitzi el disseny. En canvi, si el sector més 

influent és el jove, s’intentarà satisfer unes necessitats més palpables i més pròpies de les 

noves generacions. 

En l’enquesta que es va realitzar, els grups d’edat es diferenciaven en diferents franges d’edat, 

compreses amb menys de 18, de 18 a 24 anys, de 25 a 30, de 31 a 39, de 40 a 49, de 50 a 64 i 

65 o més anys. Amb aquestes divisions s’ha desglossat els resultats per poder veure qui té 

unes necessitats més palpables i qui no li pot donar tant de suc en el producte. 

 

Gràfic 2 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

Com és pot veure en aquest gràfic, casi el 50% dels joves enquestats no tenen horts però els hi 

agradaria tenir-ne i per tant, són és un molt bon possible percentatge de possibles usuaris que 

podrien adquirir el nostre producte. Gent jove amb ganes i compromesa que té inquietuds 

transformadores. La contrapartida és que la gran majoria de gent jove no té grans ingressos i 

per tant, el preu de l’hort no hauria de ser excessivament elevat per crear desmotivació. És molt 

gratificant que 2/3 parts dels joves enquestat (a més de ser el grup més nombrós enquestat 

amb 127 respostes) tinguin ja o estiguin interessats en tenir un hort urbà. 
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Gràfic 3 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

Seguin amb la tònica dels joves però que a més ja han començat a treballar, els joves de 25 a 

30 anys també es mostren molt oberts a tenir un hort o directament ja el tenen. El 90% té un 

hort o el vol tenir. No obstant, la mostra no es massa significativa ja que només hi ha hagut 9 

respostes d’aquesta franja d’edat. 

 

Gràfic 4 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

La població compresa entre 30 i 40 acostuma a relacionar-se amb aquella on ja t’estableixes a 

una casa, formes una família i on aconsegueixes una estabilitat que et permet viure el dia a dia 

sense tenir masses complicacions ni problemes. En aquests cas, de les 20 respostes 

obtingudes, el 60 % li agradaria tenir un hort urbà, on se li podria sumar el 20 % dels que ja 

tenen un hort o van a un de comunitari. Les ganes de millorar el nivell de vida i de acabar de 

construir i realitzar activitat que et fan sentir millor pot tenir-hi molta influència. 
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Gràfic 5 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

En el cas de la població entre 40 a 49 és molt curiós el canvi. És on el tant % de gent que diu 

que no té hort però li agradaria tenir és més reduït però a la vegada és la franja que en 

percentatge té més horts. Per tant, es pot treure com a conclusió que la franja de els 40-50, si 

volies un hort ja el tens o l’has comprat, i per tant, és possible que no hi hagi tants possibles 

compradors. 

 

Gràfic 6 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

En canvi, els usuaris que han contestat de 50 fins a 64 (un total de 39 respostes) és pot veure 

que o no en tenen o ara que potser estan a una etapa diferent de la seva vida han decidit 

començar a fer nous projectes i plantejar-se noves propostes. També es veritat que és la franja 

que hi ha més gent que té més clar que no volen fer un hort urbà. 

En quan a les altres franges d’edat preguntades les respostes no són representatives ja que hi 

ha hagut molt poques respostes. De menys de 18 anys hi ha hagut dos respostes i de més 65, 
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Un altre factor important que haurem de tenir en compte a l’hora de fer l’estudi de mercat és la 

població on habiten els nostres usuaris. Tot i ser un hort urbà pensat per instal·lar en balcons, 

també s’ha plantejat la opció de instal·lar-se en altres llocs i per tant, no seria tant necessari 

que els compradors visquin en ciutats de gran densitat.  

En l’enquesta també es preguntava la procedència dels enquestats, i per tant, es podia 

determinar les ganes d’aquest producte depenent dels dimensions de la població on viu la gent. 

 

Gràfic 7 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

Aquesta és resposta més significativa, ja que han contestat 185 persones que habiten en una 

població de més de 200.000 habitants. En aquests cas, es pot observar que el 50% de la gent 

que viu en ciutats molt densament poblades com poden ser Barcelona, Badalona o l’Hospitalet 

li agradaria tenir un hort urbà però en canvi no en té. És una dada molt important i d’aquí podria 

sortir gran part de la demanada d’un nou producte, i més saben que el nostre producte va 

bàsicament destinat a aquest sector de població que viu en grans ciutats però igualment li 

agradaria poder viure envoltat de una mica més de natura. 
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Gràfic 8 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

En aquest cas, augmenta significativament el percentatge de persones que ja tenen hort a 

casa, i per tant, no trobaríem tant mercat. No obstant, no s’ha de menysprear el 36 % que li 

agradaria tenir hort i no en tenen, a més saben que les estructures de cuitats d’aquestes 

característiques són força similars a les més massificades. Exemples de cuitats d’aquestes 

podrien ser Terrassa, Granollers, Mataró, etc. 

 

Gràfic 9 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

En aquesta franja de població, es pot observar que hi ha un important sector que ja té hort a 

casa, i qui no en té no li interessa massa de obtenir-ne un de nou. Sols un 30 % dels 

enquestats els hi agradaria tenir un hort, però molts d’ells és per falta de temps i no tant 

d’espai. En temes de percentatge és el més reduït en quant a població que no té hort però li 

agradaria tenir-ne.  
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Gràfic 10 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

En aquest cas, igual que en l’anterior, es pot veure que el % que no té hort però li agradaria 

tenir-ne és molt reduït i per tant poc significatiu. En aquest cas la gent que vol tenir hort, ja la 

adquirit. 

Un altre fet que hem volgut destacar i que potser tenia una evidència important era el fet de si 

el possible usuari vivia en una casa o en un pis. El fet de dissenyar només per pisos o per pisos 

i cases pot ser un fet molt important, ja que les cases, la gran majoria també compten amb 

jardí. 

Potser és un factor que va força lligat al nombre d’habitants on habita la persona enquesta, 

però si que es veritat que molts cops hi ha excepcions i per tant, s’ha decidit preguntar en 

l’enquesta. 

 

Gràfic 11 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 
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Afectivament i tal hi com esperàvem, la gran majoria de gent que ja té horts a casa és perquè 

viu en una casa unifamiliar i tenen molt espai, així com la capacitat d’orientar el seu hort on els 

hi sembli millor ja que normalment tenen orientació en totes les coordenades. 

 

Gràfic 12 - Tens un hort a casa o participes en un de col·lectiu? 

En el cas dels pisos, podem observar que la il·lusió de tenir un hort a casa és molt més elevada 

però en canvi hi ha moltes més dificultats, ja sigui d’espai, sol, etc. En canvi, el % de gent que 

ja té hort a casa és molt més reduït. És per aquest motiu que aquí trobaríem una gran bossa de 

mercat que podríem intentar potenciar. 

Així doncs, i després de els resultats estudiat en la enquesta, la persona que estaríem buscant i 

que podria ser el nostre potencial client seria el següent: 

Persona, ja sigui home o dona, jove, que ja comença a independitzar-se, ja sigui per primera 

vegada (20-25 anys) o ja per començar a formar una família (30-35 anys) que viu en àrees molt 

poblades i en pisos. 

Però realment, aquest perfil de persona, quines són les motivacions que el porten a voler un 

hort urbà? Quines necessitats el disseny hauria de cobrir el màxim possible aquest hort perquè 

el satisfacis? Quan de temps estaria disposat a gastar en la cura del seu hort? I també, i no 

menys important, quin preu estaria disposat a pagar per aquest hort? 

Per respondre a tot aquests seguit de preguntes, existia una segona part de l’enquesta 

passada a més de 250 persones on es tocaven totes aquestes qüestions per poder determinar 

quines eren els criteris a corregir de cara a futurs disseny. Aquests en són els resultats:   
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Imatge 10 - Infografia del nostre perfil de client extret de l'estudi de mercat 
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El cicle de vida d’un producte és un fet bastant important a analitzar quan es realitza un estudi 

de mercat, i en el nostre cas, és imprescindible per veure l’afecte que tindrà al llarg dels anys i 

com anirà evolucionant, així com la durada que es preveu del nostre hort.  

El fet d’analitzar el cicle de vida en pot fer anar veient les dificultats que ens podem anar trobar 

a mesura que el producte vagi evolucionant, i per tant, és necessària tenir-les en compte per 

avançar-se als possibles canvis i afrontar-los amb determinació i fortalesa. 

Òbviament, i de la mateixa manera que qualsevol producte que encara no s’ha llençat al 

mercat, l’estudi del cicle de vida serà molt aproximat i amb previsió de la demanada mostrada 

en les enquestes on s’han estudiat les necessitats dels possibles clients. 

La primera etapa del cicle de vida de qualsevol producte i també del nostre hort és quan s’inicia 

el llançament d’un nou producte al mercat, que en el nostre cas prové d’un producte que ja 

existeix al mercat però que se li han aplicat unes modificacions noves que permeten crear una 

nova demanada i obrir al producte a possibles usuaris que potser no estaven interessats en 

adquirir-lo. 

El fet que s’adapti a l’entorn i permeti que l’usuari no hagi d’estar tant pendent de la 

implantació, originarà que un nou % del mercat estigui interessat pel producte i es plantegi 

adquirir-lo. 

Les característiques principals d’aquesta primera etapa seran:  

 Baix volum de ventes 

 No existeixen competidors directes o estan competint amb productes molt 

diferents al nostre hort 

 Els preus acostumen a ser elevats 

 La inversió en promoció, fabricació i distribució són molt elevats 

 Gran esforç per posar a punt els mitjans de fabricació 

 Dificultats per introduir l’hort al producte, en especial si es un concepte molt 

nou 

 Activitats de distribució selectives 

Estudiant aquestes característiques, es poden treure un seguit de conclusions a través de les 

necessitats dels consumidors i aquests indicadors. 

La primera fase serà molt més llarga del normal, ja que tot i ser un producte que la gent en 

general sap que és, hi ha molta desconeixença sobre tot aquest món (extret de l’enquesta). És 

per aquest motiu que la inversió en publicitat serà molt elevada per fer molt més visible l’hort. 
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S’ha de començar a conscienciar a la gent a través de campanyes de que els horts urbans són 

una opció de futur i de autogestió per fer més sostenible les ciutats i el comerç intensiu. 

També una bona opció és regalar certs productes a centre cívics o espais de gran afluència de 

gent per demostrar la viabilitats d’aquests productes i poder comprovar que són útils. Els boca 

a boca pot tenir molta influència en la coneixença dels horts urbans. 

A més, es pot jugar amb el factor de que no existeixen productes similars tant adaptats als 

espais de ciutat com els que estem proposant, i per tant, que no existeix competència purament 

directa. És important, doncs, que el nostre producte s’adapti d’una manera òptima als balcons i 

que no sigui massa similar a una jardinera convencional. 

El que sí que és veritat és que el nostre producte en un primer moment serà molt més car, ja 

que hi haurà moltes menys ventes del previst fins que no es faci conegut entre els interessats 

del món de l’agricultura urbana. A més, tot i que la producció es realitzarà en un lloc extern, els 

costos inicials serà molt més elevats perquè han de modificar la maquinaria i els motlles. Un 

cop ja estigui modificat tot, ja s’anirà augmentat la freqüència de producció així com l’augment 

de demanda. 

Per últim, la distribució dels productes serà de moment de manera selectiva, és a dir, que es 

distribuirà de manera online i a petites tendes de horticultura. A mesura que la xarxa i producció 

vagui augmentant, s’anirà ampliant la xarxa de distribució i anirà augmentant les ciutats on hi 

ha tendes locals on es pot vendre. De moment en una primera fase serà l’àrea de Barcelona i 

després i poc a poc anirà fent-se cada cop més gran aquesta zona. 

En conclusió, el producte tindrà una fase d’introducció més llarga ja que es preveu una lenta 

per constant introducció a mercat. A més, com que la gent no està disposada a gastar-se 

masses dinars, serà dificultós que es faci la primera inversió inicial. 

La fase de turbulències és potser la fase menys coneguda del cicle de vida, però no per això és 

menys important. En el moment que un producte fa una sotragada important dins del seu 

sector, els constats alts i baixos per la inexperiències del usuaris pot fer que el producte variï 

considerablement la opinió i demanada dels clients amb un període molt reduït de temps. 

Les úniques necessitats d’aquesta etapa en quan al nostre producte és mantenir la nostra 

fidelitat amb el producte, confiar en ell i en el moment de trobar les debilitats crear un fons de 

contingència que pugui utilitzar-se quan hi hagi una davallada del producte. 

Com a conclusions d’aquesta etapa es preveu crear un manual per evitar la confusió dels 

usuaris i a la vegada potenciar les fortaleses del producte a través d’una campanya agressiva 

amb nombroses ofertes. 

Superats els esforços tècnics, comercials i de comunicació de les primeres etapes del 

producte, ens trobem en una fase on el producte ja pot fabricar-se de manera industrial a gran 

escala i on l’augment de demanada és molt major que al principi. El producte està de moda per 

tota la zona de mercat que va destinada, on va força buscat i té bona expectació. Les 

característiques principals són: 

 Asens vertical de ventes 

 Elevats percentatges de ventes en el mercat potencial 
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 Millora en el procés de fabricació 

 Esforços per augmentar la producció 

 Aparició de competidors 

 Dificultats econòmiques i de pagues a causa de la gran expansió 

 Costos de fabricació bastant elevats 

 Preus elevats 

En aquesta segona fase del cicle de vida, el producte ja comença a tenir més ventes ja que hi 

ha més demanada i s’ha fet més famós entre els usuaris. Poc a poc els compradors van tenint 

confiança en els horts i comencen a veure que veïns i amics els hi funciona bé. Així doncs, amb 

l’augment de ventes (sobretot en el mercat de l’agricultura urbana) també augmenta la 

popularitat i no és necessària que hi hagi tanta despesa en publicitat. 

Amb l’increment de ventes, els competidors començaran a veure que és un producte rentable i 

llençaran altres prototips al mercat, que per altre banda es positiu ja que provocaran que molts 

més usuaris tinguin horts i la ciutat tingui millor aspecte i esperit de canvi, però per l’altre 

provocarà que part del mercat potencial vagi cap a altres producte i que perdem part del 

possibles clients. Per tant, s’haurà de intentar deixar molt clar les fortaleses del nostre producte 

perquè els de la competència no ens guanyin terreny. 

Per una altres banda, l’augment de demanada provocarà un augment sobtat de despeses i 

sobreproducció que pot influenciar i que pot suposar un increment de despeses per sobre de 

l’esperat. És per aquest motiu que segurament en aquesta fase encara no es podran abaixar 

costos i tot i que de demanada pujarà, els preus es mantindran encara elevats. Només els alts 

ingressos poden contrarestar el fort increment de demanada. 

Un cop finalitzada la fase de creixement el nostre producte arribarà a la fase de maduresa, una 

etapa on el producte s’estabilitza, hi ha un creixement menor de les ventes i on la producció es 

manté constant i els costos es redueixen. 

Les principals característiques d’aquesta etapa són: 

 Ventes creixents però a menor ritme 

 Tècniques de fabricació més perfeccionades 

 Costos de fabricació menors 

 Gran número de competidors 

 Disminució dels preus de venta 

 Esforç comercial per diferencia el producte 

 En aquesta tercera etapa el nostre producte ja serà molt conegut, sobretot entre tots els 

interessats en el que seria l’agricultura urbana. Arribats en aquest punt, es possible que ja 

hagin sortit diversos competidors que intentin fer la competència amb un abaratiment de costos 

i venent el producte com a més innovador. Serà important destacar les nostres fortaleses a 

més a més de que es podrà baixar el preu del producte gracia a la oferta i al abaratiment de 

costos en la fabricació. 

Les dificultats que també ens podem trobar en aquesta etapa també són el fet de que la gent 

vegi que no pot treure tant partit com s’esperava dels horts urbans. Poc a poc hi haurà un 

desgast en la dedicació i pot ser que la il·lusió inicial de tenir un hort urbà a casa es vagi 

desinflant. No obstant, si es fan petites modificacions per introduir millores tecnològiques que 
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permetin que l’usuari hagi d’estar tant pendent dels horts pot afavorir a que es reprengui una 

mica l’activitat i la gent segueixi animada. 

S’espera que sigui una etapa llarga on es pugui seguir tenint nous clients i on també poden 

sorgir clients antics que volen renovar la seva jardinera. 

Arribats en aquest punt, el producte es troba en un punt crític, on ja no té ventes perquè ha 

passat de moda o la competència s’ha menjat a tots els seus possibles clients, o simplement 

perquè el pas del temps i les noves tecnologies l’han fet un producte antiquat. La producció 

baixa en picat i molts cops l’empresa ja no està interessada en seguir fabricant el producte. 

Arribats en aquests punt, poden succeir 3 possibles desenllaços. 

Podem trobar-nos que el nostre disseny necessiti una remodelació intensiva i a través de un re 

disseny que canvia els materials o la forma del nostre hort torni a captivar un altre cop els 

clients. També les possibles innovacions tecnològiques que vagi sorgint en el mercat també 

poden fer modernitzar i permetre que la gent no necessiti destinar tant temps a l’hort i es faci 

automàticament. També podríem trobar nous materials que podrien fer augmentar la 

resistència, capacitat d’adaptació o consistència del producte quan s’instal·la al balcó.  

Re dissenyant l’hort també ens podem obrir a nous mercats. Es qüestió de que estar al dia i ser 

conscients de les novetats que trobem al mercat. 

Una opció, casi improbable, és que el nostre disseny agradés tant i fos tant exclusiu que 

estigues constantment en la primera línia de compres i no perdés mai l’interès dels nous 

consumidors. Tenint en compte que només productes molt exclusius com Coca-Cola han 

arribat a assolir aquesta maduresa constant, es dóna per pràcticament descartada.  

Un risc més que possible és que la gent s’acabi cansat de l’hort i més trobant altre models, i per 

tant, que amb el pas del temps vagi caient en desús fins a tornar-se residual o fins i tot acabi 

desapareixent. No obstant, s’haurà contribuït a millorar la qualitat de vida de les persones i a fer 

una cuitat més neta i autosuficient. 
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Gràfic 13- Possible Cicle de Vida del nostre hort 

Com podem veure en el gràfic, aquí veuríem la evolució del nostre producte a través de les 
diferents fases del cicle de vida. No podem fixar un temps exacte perquè cada cicle té un cicle 
diferent i els temps poden variar completament depenent de cadascun. 

En tot producte que es pretén treure en el mercat, és necessària realitzar un petit estudi DAFO 

dels productes actuals al mercat per poder extreure els punts forts i febles de comercialitzar el 

nostre producte dins del mercat dels horts urbans. 
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Taula 6 - Taula DAFO 

Productes molt rígids 
El ser unes estructures molt rígides impedeix 
que es pugui adaptar, i la seva instal·lació 
moltes vegades és dificultosa. 
Preus elevats 
Les jardineres i taules horts que actualment 
es troben al mercat oscil·len en uns preus de 
entre 100 i 200 €, molt per sota del preu 
demanat per la gran majoria de futurs usuaris 
Poc espai als balcons o pisos 
Els balcons de les grans ciutats, i sobretot 
Barcelona, acostumen a ser espais molt 
reduïts i molts cops purament estètics, amb 
molt poc espai o poder col·locar un possible 
hort. 
Difícil instal·lació 
A conseqüència d’una estructura rígida, molts 
cops la instal·lació és dificultosa que ja hauria 
de passar per la finestra o pel balcó. 
Mancança de llum en certes zones 
 
 

Cultiu molt econòmic 
Els conreus de planters i també de llavors 
està molt esteso pel territori i per tant, tenen 
un preu molt reduït. També la compra de 
adob i altres productes pel bon 
desenvolupament dels horts és força 
econòmic. En general, doncs, no és necessari 
fer una gran inversió per tenir un petit hort a 
casa teva pel que fa al cultiu i tipus de 
productes.   
Diferents models de jardineres per adaptar-se 
als espais. 
Existeixen moltes models de jardiners i 
envasos per  
Venta per internet i distribució via agència de 
distribució. 
 
 
 

► Econòmiques 
Baix nivell adquisitiu i pèrdua de capital 
econòmic per gran part de la població 

► Socials 
Molt poc temps per dedicar durant la 
setmana. Llargues jornades laborals. 

► Polítiques 
Poc potencial en el cultiu dels teus propis 
productes. Moltes restriccions a la hora de la 
instal·lació. 

► Ambientals 
Un accés de contaminació pot acabar sent 
perjudicial pel sabor i fins i tot per les 
persones que cultiven aquest producte. Les 
plantes acostumen a absorbir les toxines de 
l’ambient, que em part és positiu però amb 
part també pot ser perjudicial. 

► Clima 
Estius molt calorosos, cosa que provoca que 
gran part dels conreus, si no es fa un regatge 
constant, es morin de la calor 
Falta de pluges, cosa que comporta la 
necessitat de un rec humà. 
En certes èpoques de l’any (estiu) accés de 
calor i sol que implica un constant rec de les 
plantes. 
La falta de pluges provoca que s’hagi d’anar 
regant de manera gradual les plantes. 

 

 

► Econòmiques 
Temps de mancances econòmiques i per tant 
de intent d’estalvi 

► Socials 
Oportunitat de realització social amb una 
satisfacció darrera de l’esforç realitzat. 

► Polítiques 
Incentius municipals per adaptar la teva casa 
un millor aïllament i també per la utilització de 
cultius o altres elements que poden ajudar en 
el seu conreu, com podria ser el rec amb 
aigua de pluja. 

► Ambientals 
Produeixen oxigen i eliminen toxines de la 
ciutats 

► Tecnològiques 
Aplicacions capaces de realitzar recs 
automatitzats a distància 
Materials tecnològics que poden calcular 
l’estat de la planta i les seves necessitats. 
Venda per internet dels productes que més 
s’adapten a les teves necessitats. 

► Clima 
El clima mediterrani permet certs cultius 
siguin molt fàcils de conrear i no sigui 
necessari massa dedicació ni feina de 
manteniment i regat. A més, el  clima en 
general és idoni pel conreu. 
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Taula 7 - Necessitats del client 

 Importància 

1 L’hort urbà té unes dimensions òptimes (ni molt petites ja que no cabrien 
les plantes ni molt grans ja que ha d’anar en balcons) 

5 

2 L’hort urbà té una profunditat justa perquè creixin les arrels 4 

3 L’hort urbà incorpora un sistema modular 4 

4 L’hort urbà permet suportar-se a les baranes d’un balcó 3 

5 L’hort urbà és resistent 5 

6 L’hort urbà té gran capacitat 4 

7 L’hort urbà es pot guardar en un petit espai (apilat) 3 

8 L’hort urbà té una estructura plegable 2 

9 L’hort urbà és fàcil de instal·lar 5 

10 L’hort urbà permet orientar-se al sud 2 

11 L’hort urbà té un rec automàtic 1 

12 L’hort urbà té parcel·les amb cada producte específic 1 

13 L’hort urbà té un preu econòmic 4 

14 L’hort urbà està fet amb materials reciclables 3 

15 L’hort urbà està fet amb materials duradors 4 

16 L’hort urbà pots aguantar-se a terra sense ajuda de cap suport 5 

17 L’hort urbà té una canalització d’aigua 4 

18 L’hort urbà té poc pes la seva estructura 5 

19 L’hort urbà el canvi de terra és fàcil 3 

20 L’hort urbà té un espai per guardar-se les eines 1 

21 L’hort urbà no te filtracions 5 

22 L’hort urbà dona una sensació de modernitat 3 

23 L’hort urbà dóna sensació de seguretat i estabilitat 5 

24 L’hort urbà conté elements que el protegeixen de factors climatològics 3 

25 L’hort urbà és atractiu a nivell urbanístic 2 

26 L’hort urbà permet una neteja ràpida i còmode 4 

27 L’hort urbà es pot adaptar a les diferents formes del balcó 4 

28 L’hort urbà té un protector pel sol 2 

 

El grau d’importància s’ha determinat molts cops pels resultats de les enquestes sorgides i 

també i principalment, per la seguretat i viabilitat d’un hort urbà en un balcó. No té cap mena de 

sentit que es doni importància a factors que podrien ser molt cridaners o atractius per un hort 

urbà però que no sigui capaç d’instal·lar-se en un balcó o el pes sigui tant exagerat a causa 

dels materials o l’estructura que posi en perill la seguretat dels usuaris del carrer. 

Així doncs, la jerarquització de les necessitats de l’hort urbà de major a menor importància es 

poden determinar de la següent manera: 

Dimensions òptimes, resistència (no serveix de res un hort poc durador), fàcil instal·lació, 

estabilitat, poc pes  i seguretat. 
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Profunditat de les arrels, sistema modular, gran capacitat, adaptable al balcó, preu econòmic 

(extret de l’enquesta), materials duradors, canalització d’aigua (extret de l’enquesta), neteja 

ràpid i còmode. 

L’hort permet suportar-se a les baranes d’un balcó, l’hort és apliable, està fet amb materials 

reciclables, el canvi de terra és excessivament fàcil, dóna sensació de modernitat i el protegeix 

de factors climatològics externs. 

Té una estructura plegable, es pot orientar cap el sud, es pot protegir del sol i és atractiu a 

nivell turística 

Rec automàtic, parcel·les per cada producte de manera específica i espai per guardar les eines 

de treball. 

Taula 8 - Mètrica i unitats 

Mètrica Necessitats  Importància Unitats 

1 1,2,6,9 Dimensions (llarg*ampla*alt) 5 cm 

2 2,8,9,20 Volum 5 dm
3 

3 4,18 Pes 5 Kg 

4 8,23 Durabilitat 4 Anys 

5 4 Força 3 N 

6 13 preu 4 € 

7 4,5,15,21,23 Resistència material 4 N/dm
3
 

8 9, 10 Angles de gir 1 Graus 

9 11, 17 Durada de rec 2 Min 

10 17,26 Dimensions de les zones difícil accés 3 Mm 

11 24 % de protecció 3 % 

12 6, 12 Superfície on col·locar plantes  4 M
2
 

13 15,21 Coeficient de aïllament 3 c. a. 

14 6 Densitat de plantes per m
2
 3 p/m

2
 

15 14 % de material reciclat 1 % 

16 16 Estabilitat 5 graus 

 

Amb aquests ordre de importància i de prioritats, i tenint en compte les dades que hem de 

trobar, podrem posar més atenció quan haguem de fer els càlculs i l’anàlisi de dades resultant 

per comprovar si els resultats són els esperats. 
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Imatge 11- Diagrama funcional 

Un cop tenim el diagrama funcional, es moment per analitzar tots els passos a dur a terme a 

través del concepte sorgits. 

► Estudi de l’espai i del sol: com ja em comentat amb anterioritat, és molt complicat en 

el nostre cas crear una protecció pel sol o unes determinades dimensions pel nostre 

hort, ja que hi ha moltes variables que poden fer canviar aquests paràmetres. Em 

intentat determinar un màxim pel qual no podem passar-nos i per tant, no haurà de 

sobrepassar certes dimensions. Aquest màxim el trobarem en l’apartat de càlculs. 

► Fixació de l’hort: existeixen molts models per fixar horts (si es el cas de que es fixa en 

una barana), i és important tenir-ne constància de cara a escollir la millor opció. 

 Fixació per contrapès: aquesta fixació és la més econòmica, i a través de una 

u invertida en la barana i un suport pla a sota permet que la jardinera s’aguanti 

perfectament sense la necessitat de cap fixació extrema. 

 Fixació per rosca: aquesta fixació requereix de eines per fixar-se i bàsicament 

es trava la jardinera amb una o tancada al voltant de la barana. 

 Fixació central: es fixa la jardinera en els barrots central i també a la barana. 

És molt semblant a la fixació per contrapès però amb més material però també 

més segur. 

► Col·locació de la terra i els fertilitzants: un cop fixada tota l’estructura i col·locada al 

seu lloc, és moment de col·locar tota la terra i barrejar-la amb l’adob per començar el 

cultiu. S’haurà de mirar la capacitat del nostre hort, però és important tenir una primera 

capa superficial de adob i la resta es pot omplir amb terra de cultiu que es pot trobar en 

qualsevol tenda. 
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► Rec: El rec de moment no es preveu cap innovació a l’espera de com puguem adaptar-

ho al disseny. Si no trobem la manera, s’haurà fer un rec manual. 

► Col·locació de llavor o planter: en l’enquesta, una de les preguntes que es feia a les 

persones que tenien hort era si compraven planter o llavors. Tots coincideixen en que 

el planter és molt més ràpid, però no obstant, hi ha gent que prefereix el mètode 

tradicional de les llavors.  

 

Gràfic 14 - Quin tipus de conreu compres? 

Així doncs, serà decisió de cada client i usuari decidir quin és el conreu que decideix i 

quin mètode decideix utilitzar per el seu hort. Des de la nostre visió, entenem les dos 

parts ja que un prioritza tot el procés i l’altre el temps i la qualitat d’aquest. 

► Cura de les plantes cultivades: per dur a terme aquesta tasca serà necessari 

comprar-se algunes eines que ajudin a fer la tasca i també va bé informar-se una mica 

o fer algun curs per perfeccionar les tècniques per no destrossar les plantes. 

► Temps: la gràcia del cultiu de un hort en part és l’esforç, paciència i temps que has de 

gestionar per tenir els bons resultats. No t’has de precipitar i no voler massa ràpid. 

Cada conreu requereix del seu temps per créixer. 

► Recol·lecció: tot esforç té els seus resultats. Per fi pots recol·lectar allò que t’has fet 

teu i has aprés a cuidar. També és una bona manera de ensenyar als més petits els 

valors del creixement i del treball constant. 

Planter 
71% 

Llavor 
29% 
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Com hem vist abans en l’anàlisi de necessitats i dins de la taula de prioritats, hi ha un seguit de 

prioritats que es donaran major importància que altres a l’hora de pensar en possibles prototips 

a ser factibles.  

Donant per fet els paràmetres imprescindible que s’han de donar a terme perquè l’hort 

produeixi plantes, que ja veurem més endavant, s’ha de tenir en compte un seguit de 

valoracions que poden fer variar el disseny.  

Per cada un dels problemes ocasionats i seguint les prioritats exposades abans, podem trobar 

diferents aspectes i fonts d’inspiració en el transcurs de l’anàlisi de les problemàtiques. 

Com ja em vist prèviament, existeixen molts models de baranes, i per tant, el més òptim seria 

trobar un possible hort que s’adaptés als diferents models de balcons i baranes. No obstant, em 

de tenir en compte que no tots són iguals, i per tant, necessitaríem alguna cosa que s’adaptés 

a les diferents formes i diferents dimensions. 

Una idea que potser que seria molt eficient i podria servir seria la forma de acordió o ventall. 

Tant l’acordió com el ventall són dos models que permeten certa mobilitat en quan a 

desplaçament, ja sigui longitudinal o transversal (en el cas de la acordió) o circular (en el cas 

del ventall). A més a més, permetria un plegat ràpid, cosa que també satisfà una de les 

necessitats que s’han analitzat abans com a necessàries, com és una estructura plegable. 

 

Imatge 12 – Acordió i ventall. Inspiració en el seu moviment transversal i circular per poder-se adaptar. 

Així doncs, jugant amb el factor de la barana com un possible lloc on aguantar-se i per tant, 

evitar de una estructura rígida, s’ha trobat aquestes possibles solucions: 
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Disseny 1 - Hort amb inspiració en l'acordió 

En aquesta opció (disseny 1) juguem amb el factor d’adaptar l’hort a les baranes i a més 

permet plegar-se i estirar-se. A part d’aquests avantatge també pot ser un hort modular, i per 

tant, anar incorporant noves jardineres per fer-los més llarg o més curt. A més, l’estructura és 

molt petita i té una instal·lació molt fàcil. Com a inconvenients, trobem que l’espai de cultiu és 

molt petit i per tant, és complicat que les plantes puguin desenvolupar-se correctament, un fet 

imprescindible que s’ha de tenir molt present, ja que pot ser molt funcional a nivell de disseny, 

però s’ha de tenir en compte el cultiu de les plantes.  

 

Disseny 2 - Disseny amb la inspiració de ventall 
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L’altre idea, inspirada en els ventalls, seria una forma que permetria adaptar-se a les diferents 

formes que et dona la barana. A més, al ser extensible et permetria agafar tot el radi del balcó. 

La manera de fixar-se seria a través de unes fixacions que permetrien que quedés enganxada 

a la barana, i per l’altre banda, uns suports que arribessin fins a terra per suportar tot el pes de 

la terra. El material utilitzat seria la tela, ja que podria adaptar-se perfectament a les diferents 

formes que se li volguessin donar i els diferents angles de obertura. Fins i tot podria ser 

modular i instal·lar un altre per l’altre banda del balcó (s’hauria d’estudiar per motius de 

seguretat).  

És una idea que ens agrada molt, ja que és un disseny trencador i molt innovador, a la vegada 

que aprofita molt les característiques del balcó. Potser s’hauria de intentar ampliar una mica 

perquè potser hi ha poc espai per les plantes, tot i que es pot donar la profunditat desitjada. 

Una altre cosa que no acaba de agradar es la poca separació entre compartiments quan l’hort 

es troba en una cantonada. 

Un altre característica que es volia suplir és la fàcil instal·lació d’un hort però a la vegada que 

fos segur, plegable per guardar-se i hi hagués espai pel cultiu. És va pensar en possibles 

models que pleguessin i quedés el màxim de recollit possible, i una idea molt similar va ser 

reflectir-se en el model de plegat d’una amaca de piscina. 

Aquest va ser el model pensat tenint en compte també la facilitat que proporciona les baranes: 

 

Disseny 3 - Disseny pensat per un plegat-amaca 

La gràcia d’aquest disseny és que permet que sigui una estructura abatible. També utilitzant la 

tela com a material de suport (ja que és el que permet aquest plegat) i l’espai que es pot 

utilitzar pel conreu es bastant elevat. Com a punts negatius, trobem que és una estructura 



 
66 

estàtica, que no es pot fer modular i fins i tot massa senzill, on s’hauria d’estudiar la viabilitat 

del pes ja que pot se que no pugui aguantar tota l’estructura. 

A causa de que el treball no és grupal, hi ha algunes tècniques de generació de idees que no 

es podien portar a terme ja que seria necessari un treball en grup. Aquestes podrien haver 

estat la tècnica de Brainstorming (en diferents modalitats: dibuixos, generació de idees, 

modificació de idees aportades per altres companys, etc.), la tècnica 6-3-5, etc. 

Per això, s’ha optat per la tècnica de Scamper, simple i capaç de portar a terme de manera 

individual. 

Producte a analitzar i aplicar la tècnica SCAMPER 

 

 

Per l’aplicació de la tècnica Scamper utilitzarem un producte que ja estigui el mercat i que en 

podem fer diferents adaptacions per poder treure diferents propostes conceptuals. 

SUSTITUIR: 

► Materials: Podem canviar el Polietilè d’Alta Densitat per possibles materials més fàcils 

de reciclar però que tampoc tinguin massa pes ni permetin una estructura 

excessivament rígida o directament es necessiti fer una obra. Així doncs, es descarten 

els acers i construccions de obra (com podria se amb maons) i per tant, alguns 

possibles materials podrien ser la fusta (més car), el cartró (molts més barat, fàcil de 

plegar, però amb una vida útil molt reduïda) o fins i tot teles i teixits. 

  

► Aspecte: Podríem evitar les formes rígides que ens tenen acostumats els horts urbans, 

tot i que sí que és veritat que els rectangles i quadrats són formes molt fàcils de 

adaptar en balcons. Es podrien buscar formes espirals o triangulars que donessin una 

sensació de més modernitat i a la vegada permetéssim trobar diferents nivells. 

COMBINAR: 

► Materials: la combinació de dos o més materials també és una molt bona idea, sobretot 

en el cas de materials que per si sols és difícil que siguin rígids. Així doncs, per 

exemple, una combinació de una estructura de tela i metàl·lica, o un suport de fusta 

combinat amb cartró, podria permetre una forma més rígida per una banda però també 

abaratint costos de cara al client.   

Descripció: Producte existent ja al mercat. És 

una jardinera feta de Polietilè d’Alta Densitat, 

amb unes dimensions de 71x51x80. I caben 

unes 6-8 plantes de dimensions petites i unes 

4 de dimensions mitjanes. 

Té 4 barres de  suport que la manté elevat de 

terra i un petit compartiment en el segon nivell 

on es poden guardar diverses eines de 

jardineria. 

Té un color verd molt atractiu que permet 

transmetre una sensació de modernitat i 

senzillesa.  
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► Idees: estem buscant un hort urbà, però aquest també podria tenir altres aplicacions, 

segurament més estètiques o ambientals. A més a més de tenir un rerefons social i 

ambiental que ja se li atribueix a l’hort en si. La manera de combinar les idees podria 

ser modificant la jardinera perquè fos més estètica o fins i tot creant sistemes de 

retenció de aigua o de contaminació. 

 

► Altres: combinar la mateixa estructura amb un sistema modular que permetés aplicar 

més una jardinera en fila. Normalment hi ha molts tipus diferents de balcons, i per tant 

busquem alguna cosa que no sigui necessàriament molt gran però que pugui adaptar-

se a diferents espais afegint o treien espai.   

ADAPTAR: 

► Productes: adaptar l’hort al balcó, i per tant que tinguin una forma adaptable i que es 

pugui crear una estructura modular. 

  

► Conceptes: Jardinera que també es pugui adaptar a la barana dels balcons. Per això 

s’haurà de incorporar uns ganxo o pensar en una estructura que s’adapti plenament a 

la barana i que aguanti el sobreesforç. 

MODIFICAR: 

► Modificar el compartiment de sota, permeten més espai per les plantes (dos 

compartiments amb plantes) 

► Modificar les dimensions de les jardineres perquè es puguin plantar més hortalisses i 

possible més espai de creixement. 

► Modificar la estructura que el manté a terra i permetre una fixació diferent amb aquest 

(per exemple creuat o amb una estructura plegable). 

PROPOSAR ALTRES USUOS O UTILITATS DIFERENTS: 

► Una part de l’hort pot servir per recol·lectar la aigua de pluja que cau a la ciutat i que el 

propi hort sigui el regadiu de les plantes. 

► També pot tenir una taula extensible per poder treballar en temes del conreu o altres 

utilitats que prefereixis fer al balcó de casa teva. 

ELIMINAR: 

► Podem eliminar el pis de baix ja que no cal que sigui necessari. Les eines les podem 

trobar en algun altre compartiment o un altre moble. 

REORDENAR 

► Podrien estar les eines es un pis superior, penjades, i les plantes a punt inferior, com 

en un nivell per sota? Podria intentar-se, tot i que pot se perillós i a la vegada del tot 

innecessari ja que privaria de sol les plantes. 
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Imatge 13 - Idees sorgides amb la tècnica SCAMPER 

Un cop es va realitzar la tècnica SCAMPER a nivell escrit i conceptual, es van començar a 

pensar idees reals amb les que es pogués treballar i fer dissenys a través de dibuixos i afegint 

idees que podien ser interessants per poder tenir nous prototips. 

Com a resultat d’aquesta idea, va sortir un primer concepte que podria ser bo utilitzar el cartró 

com a material per l’hort, ja que tenia una part econòmica molt reduïda i el cartró era un 

material fàcilment reciclable i fàcil de guardar i canviar. El problema és que l’estructura 

continuava sent molt rígida i amb poca capacitat de innovació, a la vegada que era poc 

adaptable. A més a més, el cartró no acaba de convèncer ja que és un material massa aïllant i 

preocupava que la humitat de la terra acabés danyant el material i acabés cedint a causa del 

pes de la terra i de la pèrdua de propietats (tot i la existència de cartrons que aïllen de l’aigua i 

de la humitat). 

Per altre banda també es van estudiar els altres resultats obtinguts, sobretot en el canvi de 

forma de quadrada a altres models.  

Curiosament, ja en el primer model (una fusió de triangles dins d’un rectangle principal), es va 

poder veure que es podrien apreciar diferents desnivells per tenir diferent incidència amb el sol 

depenent de la planta que es tractés. Per tant, les plantes que aguanten més la calor o tenen la 

necessitat de més sol anirien en el centre de la taula. En canvi, les que no poden suportar tant 

la calor anirien als laterals depenent de les seves necessitats. 

En el segon model que trobem és el menys modular i el que menys acaba de agradar, ja que 

no és estable, té una forma que dificulta a vegades la seva col·locació, no és plegable i sembla 

un disseny poc modern. A més a més, no aporta res nou ni innovador al disseny analitzat, i per 

tant, no té cap sentit fer un disseny a partir d’aquesta proposta. 
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Disseny 4 - Proposta a través de la tècnica SCAMPER 

Per últim, la tercera proposta que va sorgir en quan a forma va ser una taula rectangular en que 

podíem diferenciar diferents nivells. Seguin la mateixa metodologia que la taula triangular, el fet 

que hi haguessin diferents nivells, permetia que regular les diferents intensitats de calor, tot i 

que llavors es perdia espai respecta a una taula convencional. També es pot jugar amb la 

modularitat, tot i que el disseny ja preveu que siguin taules bastant grans i per tant no es 

preveu que hi hagi massa espai per incorporar més taules en un mateix espai. La gran dificultat 

és la instal·lació dins del balcó ja que és un model rígid. 

 

Disseny 5 - Disseny basat en una taula de conreu convencional 
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Aquesta idea té com a principi una taula de cultiu d’hort convencional que podem trobar en 

qualsevol terrat o balcó. Al voler adaptar-ho al balcó, va sorgir la idea de poder utilitzat les dos 

parts de la barana, una amb més volum que la altre per crear contrapès però que podia ser 

aprofitat per totes dues bandes. La idea en si de aprofitar els dos costats de la barana de bon 

principi va agradar molt i va fer una idea ràpid de una cosa que podia ser molt simple però a la 

vegada molt funcional.  

És cert que les formes rectangulars estan molt vistes en els horts urbans, però també té una 

justificació d’aprofitament d’espai innegable, a més a més de ser un hort molt estable. L’únic 

però que posaríem en aquest disseny és que no es pot plegar i la seva instal·lació és una mica 

complexa, ja que es una peça fixa força voluminosa igual que qualsevol taula de cultiu. 

 

Disseny 6 - Disseny completament inventat recordant una escala de cargol 

Aquesta estructura permet basar-se en un model circular i aprofitant que l’espai que trobem els 

balcons pot se bastant elevat. En aquest disseny ens inspirem amb el model de escala de 

cargol perquè cap estructura fàcil ombra a la resta de plantes i a la vegada tingui capacitat per 

posar moltes plantes en diferents pisos. A més a més, hi ha la possibilitat de posar un dipòsit 

d’aigua per fer un rec constant a les plantes. 

No obstant, aquesta idea no acaba de agradar ja que no pot ser modular, presenta una 

estructura molt rígida que dificulta molt el seu muntatge a més del guardat i a més a més no hi 

ha excessiu espai perquè les plantes es puguin desenvolupar de manera correcte. 

També caldrà tenir en compte el component econòmic, i aquest disseny precisament requereix 

de molta estructura i material que poden provocar un augment considerat. 
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Un cop analitzats tots els resultats dissenyats i estudiats els pros i contes, es va fer una taula 

comparativa, exposada a continuació, on es podia veure les opcions escollides i quin va ser el 

disseny definitiu. 

Taula 9 - Taula per determinar el disseny definitiu 
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Tal com podem veure en la taula comparativa, es va tenir en compte un total de 3 disseny per 

fer el disseny final. 

La veritat és que ens agradava ja molt des de bon principi el 2n disseny (D2), que en ens 

permet plegar i guardar en un petit espai però a la vegada, al desplegar-se, es pot adaptar 

perfectament a diferents tipus de baranes i balcons. El fet de ser una tela et permet adaptar a 

les diferents formes, i per tant, a les necessitats de cada client. 

A més a més, s’ha pensat en incorporar part del model 5, ja que agradava molt la part que 

sobresortia pel balcó que provocava que hi hagués més part de conreu i sobretot ajudava a 

compensar tota la estructura que donava a l’interior. És per aquest motiu que no s’ha dubtant 

en cap moment de incorporar-se. Sempre tenint en compte que l’hort pot estar tant en angla 

recta com de 90º.  

Per últim, també del model original s’ha variat amb el que creiem nosaltres a millor. S’ha reduït 

una barra per ampliar-se l’espai, s’ha eliminat les potes de suport i s’ha pensat en augmentar el 

volum de les lones. 

En l’últim disseny que ens hem inspirat, ha estat una idea secundaria, i és que ens agradava 

l’idea que si podia ser, el disseny permetés que el sol no toques directament o el mínim 

possible la terra i així evitar un accés de calor. És per aquest motiu, que el nostre disseny 

intentarem que estigui per sota de la barana i que part d’aquesta pugui protegir part directa de 

la terra. L’hem posat amb línies discontinues ja que pròpiament del disseny no extraiem res 

però si la idea de la protecció. 

 

Imatge 14 - Croquis del disseny definitiu que construirem i que hem seleccionat 

Però com funciona? Dissenya una mica la estructura i el seu funcionament serà necessari per 

portar a terme finalment el disseny.  
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La primera estructura important a dissenyar era la peça central que provoqués la rotació de 

l’hort perquè s’adapti a les diferents possible solucions. Era necessari que aquesta peça fos 

desmuntable i permetés que les barres poguessin plegar-se sempre que l’usuari ho desitgés.  

Per fer aquesta peça es va pensar en fer una anella amb un rail que pogués fixar-lo i a la 

vegada rotar per l’interior d’aquests sense que la barra es trenqués. Per evitar això, es va 

pensar en col·locar unes barres de suports a les barres centrals perquè poguessin suportar al 

pes, però a la vegada també permetessin una rotació a joc amb barres superiors i per tant, que 

no estiguessin travades.   

La tela es posaria un cop fixada l’estructura, i seria a través dels cargols i fixacions que 

s’acabaria fixant tota l’estructura amb la tela. 

 

 

Imatge 15 - Imatge de les especificacions del nostre disseny 

El disseny havia agafat forma, però ara, era qüestió de materialitzar la proposta i construir peça 

per peça una proposta visual i funcional que agradés i funcionés. 

Dins dels diferents horts urbans proposats es buscarà la característica de la modernitat i una 

imatge innovadora. Així doncs, s’intentarà transmetre al client les ganes d’adquirir el producte 

com a una cosa que no és antiquada, sinó una cosa que pot mostrar orgullós i que transmetrà 

seguretat. 
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En aquests cas no es seguirà cap tipus de proporció especifica, ja que dependrà molt de les 

dimensions que pugui tenir l’espai on tindrem l’hort tindrem unes proporcions o unes altres. El 

que sí que és veritat és que tant en el disseny de la peça com en el seu embalatge  es tindran 

en compte un seguit de formes que el millor dels casos sempre intentarem respectar: 

► Hexàgon o triangle: el nostre hort tindrà una forma de mig o un quart d’hexàgon, que 

en la seva mínim expressió a la vegada són triangles equilàter. És per aquest motiu 

que és una forma que li podem donar molt de joc i la podem utilitzar per crear 

instruccions o formes que puguin aparèixer. 

► Formes allargades i aplanades: no volem ni productes ni embalatge molt 

sobrecarregats ni molt voluminosos ja que un dels motius pel qual s’ha escollit aquest 

disseny és la seva capacitat de plegat i de poder quedar-se en una forma bastant més 

senzill. 

Són molts els colors que podem utilitzar per desenvolupar el nostre disseny, però tenint en 

compte les necessitats de cada moment, podrem fixar alguns colors específics que poden estar 

sempre presents en el nostre disseny i també en l’embalatge i especificacions d’aquest. 

 

 TARONJA CMYK (0,57,78,0) RGB (215,140,77) 

 

 VERD CMYK: (95,0,95,0) RGB (46,150,76) 

 

 

 CREMA CMYK (16,15, 27, 0) RGB (218,214,193) 

 

 

 GRANAT CMYK (19,98,100, 0) RGB (169,37,25) 

 

El perquè d’aquests colors? Tot té una explicació, i més, si forma part del disseny. 

El color taronja s’ha escollit per la seva capacitat de transmetre vitalitat, i perquè també se 

l’identifica molt amb l’energia i la vida, cosa fonamental que volem transmetre en el nostre hort 

urbà. És un color força cridaner i ens permetrà ser utilitzat quan vulguem destacar punts 

importants dins del nostre disseny i apartats. El taronja també és sinònim de joventut, de voler 

canviar les coses i ser activament social per anar transformant-les. Una descripció molt lligada 

al que volem nosaltres transmetre en aquest hort. 
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Imatge 16 - Taronja 

El color verd és el color per excel·lència per representar la naturalesa, i per descomptat, no 

volíem obviar un color molt utilitzat en aquest camp i que tothom identifica de seguida. S’ha 

intentat buscar un verd més fosc per poder contrast amb el taronja que abans em escollit, i 

també per fer-lo una mica més diferenciat. El verd aporta més fredor,  més relaxació i frescor, 

important de utilitzar en el moment que trobem saturació de text o per utilitzar amb text que 

s’hagi de llegir més pausadament. No és un color d’extrems i és molt neutral. 

 

Imatge 17 - Verd 

 Els dos últims colors que utilitzarem seran el color crema clar i el granat. De moment havíem 

pensat els colors com un element més a tenir en compte a l’hora de tipografia i de transmetre 

sensacions en quan es visualitza l’embalatge del nostre disseny. No obstant, també s’ha de 

tenir en compte els colors que es volen utilitzar per el nostre disseny, en especial la tela ja que 

és un element molt visual, i més s’hi ha d’estar en un balcó. En la tria d’aquests colors, s’han 

tingut diversos factors en compte que creiem que eren importants de tenir en compte: 

► Opac: evitar colors foscos que atreuen la calor i que poden accelerar el procés de 

assecament de l’hort. 
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► Vitalitat: buscàvem color que donessin vida a l’hort i que potenciessin l’energia que 

aquest transmetia a través de colors visualment atractius que vingués de gust 

ensenyar. 

► Netedat: colors que costi de embrutar i que no doni signes de deixadesa. 

► Modernitat: no utilitzar colors ja molt utilitzats o molt saturats per la societat. A 

vegades, un accés de color també pot ser perjudicial (colors llampants). 

Era difícil trobar un únic color per tot, pel que s’ha optat per fer dos models diferents amb dos 

colors bastant oposats com és el granat i el crema. 

 

Imatge 18 - Crema i Granat 

El crema tindria una funció de més sofisticació, ja que per una banda és positiu perquè es un 

color que absorbeix molt poca energia del sol, a més de ser un color pur i elegant, però hi ha un 

clar desavantatge pel que fa a la neteja, ja que es probable que s’embruti, i més si es troba 

amb contacte amb la contaminació del carrer. 

En canvi, al nostre parer, el granat seria un model més causal, per la gent que està començant, 

que vol mostrar que té un hort urbà però no pot donar-li un dedicació excessiva ni mostrar 

100% els seus èxits. El granat representaria la energia i passió, i a la vegada la capacitat de no 

haver de netejar-se tant sovint ja que no es veu la brutícia.  

Les tipografies que s’utilitzaran per aquest treball són dos, tot i que realment, pel disseny i 

muntatge de d’aquest només s’utilitzarà una, que és la Myriad CAD. 

Ens agrada aquesta lletra al tenir una forma molt estilitzada i ser molt elegant, i a la vegada ser 

bastant arrodonida i no li provoca masses imperfeccions. Sobretot la “G” majúscula és molt 

senzilla però estètica. 

No obstant, per la redacció d’aquest treball també s’ha optat per utilitzar també només una 

tipologia de lletra, que en aquests cas la Arial, 10 p. A excepció dels títols, que s’ha optat també 

per combinar diferents dimensions de la Myriad CAD.  
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Per dissenyar el logo del nostre hort va tenir molts problemes per trobar una paraula que ens 

convencés. La veritat és que no sorgia cap idea original, i el final és va optar per intentar buscar 

similituds amb el disseny de l’hort.  

Després d’un temps, es va pensar amb l’idea de pensar amb el ventall (de aquí ve la forma del 

nostre hort), i la seva traducció en anglès “Fan” era una paraula senzilla i fàcil de pronunciar. Si 

a més l’uníem amb la paraula “Garden”, quedava un logo fàcil de pronunciar i a la vegada una 

paraula divertida. 

Un cop trobada la paraula, era moment de buscar una unió i una forma que agradés, i després 

de diferents intents, s’escollí el logo final. 

 

Imatge 19 - procés de selecció del logo: Fan Garden 
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Dins de les prioritat dels horts urbans, trobem un conjunt de necessitats funcionals, que es 

poden dividir en principals i en secundàries. Totes les necessitats tindran o intentaran tenir una 

transcendència dins del nou disseny. No obstant, és qüestió de prioritzar dins d’aquestes 

necessitats quines poden adaptar-se millor i quines poden acabar tenint una causa directa en 

l’hort, i per tant adaptar-nos-hi.    

La necessitat principal que s’extreu sense fer cap mena de plantejament advers i on tothom té 

raó és la següent: 

► CULTIU DE PLANTES – QUE SURTIN LES PLANTES QUE ES CULTIVEN 

Els requeriments indispensables perquè un cultiu sigui correcte són els següents: 

► Volum d’espai de terra perquè la planta pugui expandir-se. 

► Col·locació del fertilitzant i terra 

► Il·luminació solar 

► Plantes a cultivar 

► Regat freqüent 

Com que el nostre hort és una hort pensat per autogestió i per un conreu més de diversió (i no 

tant d’autosuficiència) no es considera que es necessiti un accés de plantes. És per aquest 

motiu que s’ha de determinat un màxim de volum pel conreu. 

Taula 10 - Volum necessari per diferents tipus de plantes 

Plantes de l’hort Marc de plantació 
(cm) 

Albergínia 40x40 

All 10x15 

Api 25x25 

Bleda 25x40 

Bròquil 40x40 

Carbassó 80x80 

Carxofa 80x80 

Ceba 10x25 

Cogombre 40x100 

Col d’estiu 40x40 

Col d’hivern 40x40 

Coliflor d’hivern 40x40 

Enciam 25x30 

Escarola 20x20 

Espinacs 10x20 

Fava 30x40 

Maduixes 30x30 

Mongeta 30x40 

Pastanaga 5x20 
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Segons la enquesta utilitzada, hem pogut determinar quin són els productes que actualment la 

gent conrea més i per tant, que tindrien més èxit dins dels nostres horts. Un cop haguem 

determinat les plantes mitjanes que es plantarien en un hort estàndard, podem determinar la 

superfície necessària que s’hauria de conrear. 

Segons les enquestes obtingudes, les plantes més utilitzades pels usuaris que ja utilitzen els 

horts urbans són les següents: 

 

Gràfic 15 - Plantes més conreades pels usuaris de l'enquesta 

Com es pot veure en la gràfica, les verdures més utilitzades per els usuaris de horts urbans són 

el tomàquets en un 83,7 % , els enciams en un 75,5 % i les plantes aromàtiques en un 71,4 % 

del total d’enquestats. 

En el cas que tinguéssim un hort més gran ja podríem trobar altres models de plantes com 

podrien ser les maduixes (49%), cebes (47, 5%), bledes (42%) i pebrots (38,8%). 

En el nostre cas, i veien que les necessitats dels consumidors no busquen un hort de 

autosuficiència, intentarem trobar un punt mig entre un hort massa gran i un hort massa petit. 

Òbviament, també tindrem en compte les limitacions d’un possible balcó. 

Saben les dimensions necessàries pels productes, a l’apartat de càlculs determinarem les 

dimensions del nostre hort urbà. 

Patata 30x40 

Pebrot 30x40 

Pèsols 20x40 

Porro 10x25 

Rave 10x25 

Tomàquet 40x50 
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Un cop sabem la superfície que necessitem pel conreu, també necessitem saber la profunditat 

que li podem donar al nostre hort perquè les arrels puguin produir-se bé i així també saber el 

volum de terra i adob que necessitem pel conreu. 

Després de preguntar a pagesos i també amb informació extreta de internet, s’ha pogut 

elaborar aquesta taula per poder veure la profunditat necessària. 

 

Imatge 20 - Elaboració pròpia 

Així doncs i pel que veiem, no és necessari una excessiva profunditat del nostre hort de cara al 

cultiu, ja que si fa un 30-40 cm totes les plantes poden créixer, tot i que és veritat que les de 

més de 30 cm pot ser que llavors comencin a expandir-se cap als costats i puguin acabar 

afectant altres plantes. No obstant, tampoc podem fer un fons il·limitat en el nostre hort, i per 

tant, el farem tal com em dit de entre 30 i 35 cm variables. 

El sol, com ja em dit abans, és indispensable per poder cultivar amb condicions i perquè les 

nostres plantes creixin. Però realment la gent té sol a casa? 

La resposta lògica hauria de ser que sí, ja que ens trobem en un clima mediterrani, on 

acostuma a ploure molt poc i on hi ha grans temporades de sol permanent. A més a més, la 

calor que desprèn l’entorn al ser un país situat al sud d’Europa hauria de ser més que suficient 

per nodrir les plantes.   

No obstant, per assegurar-nos, en una de les preguntes de l’enquesta es preguntava a tots els 

enquestats quantes hores de sol tocava al dia l’espai exterior on creien que podrien instal·lar 

l’hort. 
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Gràfic 16 - Hores de sol que incideixen en les zones on es vol conrear 

Efectivament i tal com preveiem, amb un mínim d’un matí, que ja seria la franja de 2 a 5 hores 

ja tindríem les hores necessàries de llum perquè les nostres plantes creixessin correctament i 

tinguessin una bona productivitat. Per tant, el 85 % de la gent enquestada tindria una zona amb 

sol apte per poder plantar el seu hort. 

El tant per cent de altres és per la gent que ja des de bon principi ha contestat que no tenia 

zones per col·locar el seu hort a una zona exterior. 

Mai podem arribar a saber amb exactitud quines planes volen conrear el nostres clients, ja que 

cadascú té un gustos diferents i per tant, poden haver infinitat de combinacions del que es vol 

conrear: Des del que vol conrear únicament un producte fins al que vol intentar tocar el màxim 

de varietat de productes (no és molt recomanable). 

És per aquests motiu que a través de l’enquesta hem extret una seria hortalisses que són les 

que tenen més èxit (en l’apartat de volum d’espai de terra ho hem explicat) i em intentar 

combinar en dos models diferents de possibles hortalisses per cultivar. 

Les hortalisses que la gent més cultiva i que donen major èxit són les següents: 

Tomàquet, enciam, maduixes, ceba, bleda i pebrot. 

Un cop obtingudes les hortalisses, em anat a la taula comparativa d’associació de cultius i hem 

pogut veure quines eren les hortalisses que millor combinaven i amb quines podria associar-se 

per fer un cultiu més productiu. 

Menys de 2 h. 
6% 

2-5 h 
34% 

5-7 h 
29% 

7-11 h 
22% 

Altres 
9% 
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Imatge 21- Taula d'associació de cultius només amb les hortalisses seleccionades 

Com podem veure, hi ha plantes que no s’associen amb cap de les plantes proposades, però 

això no significa que sigui perjudicial. Simplement el que significa és que no és destorben i 

simplement poden viure cada un pel seu compte. 

Així doncs, s’ha pensat en dos possibles models d’hort, sempre pensant quines són les 

combinacions que poden anar millor i també perquè l’hort sigui equitatiu en quan a nombre de 

plantes. 

En un primer model trobaríem una combinació de enciam, maduixes i bledes (l’encima i la 

maduixa combinen molt bé) i en l’altre model podríem trobat enciams, tomàquets i cebes 

(l’enciam enllaça bé tant amb la ceba com amb el tomàquet). A més a més recomanem que en 

els nostres horts també es conreïn plantes aromàtiques per protegir l’hort i també l’entorn, a 

més de ser molt fàcil de cultivar. 
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Imatge 22 - Imatge dels dos models d'hort proposats 

Aquesta podria ser una possible distribució, però també hem d’estar a l’espera de les 

dimensions finals que tindrà el nostre hort per veure si pot anar amb aquesta distribució les 

hortalisses seleccionades. 

Quan es va decidir dissenyar l’hort, una cosa que sempre es va voler tenir en compte era el 

tema del reg, ja que és la principal causa per la qual s’ha de dedicar temps als horts i és 

necessari fer-ne un rec constant per evitar que les plantes acabin morint per accés de calor. 

És per aquest motiu que ja en l’enquesta es va plantejar la possibilitat, no de tenir un rec 

automàtic (massa complex i amb un augment de preu força elevat) sinó un rec manual però 

que permetés fer un rec equidistant i igualitari entre les diferents plantes sense que es perdés 

aigua de manera innecessària (semblant a un sistema de gota a gota). 

Així doncs, a tots els que mostraven interès per adquirir un nou hort se’ls hi preguntava si 

estarien disposats a pagar una mica més (25 € extres com a màxim) per un sistema que 

permetés emmagatzemar l’aigua i crear un rec per tot l’hort de manera automàtica 

(l’emmagatzematge s’hauria de fer de manera manual i en la freqüència que fos convenient). 

 

Gràfic 17- Acceptaríeu pagar 25 € més per un sistema que si l'omplim manualment, et pot regar de 
manera equitativa automàticament? 

Sí 
85% 

No 
15% 
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Tot i aquests bons resultats, no s’ha acabat de trobar el sistema ni el disseny per poder dur a 

terme aquesta idea, per la qual cosa s’ha optat per utilitzar el sistema tradicional de rec de 

moment a l’espera de poder ampliar el treball amb noves aplicacions que millorin la comoditat 

de l’usuari en vers el funcionament amb l’hort.  

Abans de començar a crear el disseny és necessari fer els càlculs necessaris perquè l’hort 

funcioni i no hi hagi problemes funcional que impedeixin portar-lo a terme. 

El primer i més important que cal determinar és les dimensions que ha de tenir l’hort perquè es 

pugui realitzar un cultiu suficient de plantes per poder ser efectiu. El primer que farem és trobar 

la àrea que necessiten els productes que la gent li feria més gràcia cultivar, sempre tenint en 

compte els paràmetres de profunditat que també s’han analitzat amb anterioritat. 

Per ordre de preferència dels usuaris (extreta de l’enquesta), podríem veure les 6 plates més 

demanades amb la àrea que ocupen per un bon desenvolupament de la planta (podríem 

massificar més el planter però això implicaria menys productivitat i desenvolupament de les 

plantes). 

Enciam - 25x30 – 0,25x0,3 m =0,075 m
2 

Tomàquet - 40x50 – 0,4x0,5 m = 0,2 m
2
 

Bleda - 25x40 – 0,25x0,4 m = 0,1 m
2
 

Maduixes - 30x30 – 0,3x0,3 m = 0,09 m
2
 

Pebrot - 30x40 – 0,3x0,4 m = 0,12 m
2
 

Ceba - 10x25 – 0,1x0,25 m = 0,025 m
2
 

Tenint aquests dimensions com a base i amb els dos models de hort que em fet en l’apartat 

anterior de plantes a cultivar, ens surten aquests dos models per saber les dimensions del 

nostre hort: 

Model 1: 2 enciams. 4 bledes, 1 maduixetes 

Model 2: 2 enciams, 2 tomaqueres i 2 cebes 

Model 1: 2x0,075 + 4x0,1 + 1x0,09 = 0,64m
2
 

Model 2: 2x0,075 + 2x0,2 + 2x0,025 = 0,6 m
2
 

Un cop obtingut aquests valors també haurem de tenir en compte les limitacions que ofereixen 

els balcons. Com ja em vist en les descripcions dels entorns i dels balcons, trobem que el 

model de hort hauria de caber en un balcó comú de l’eixample. És per aquest motiu que els seu 

radi de maniobra no pot se més gran de 77 cm de llargada. Per donar unes dimensions de 
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seguretat és reduirà en aquest cas la llargada del braç el màxim que es pugui a través del 

paràmetres de càlcul. 

D mitja circumferència: r
2 
x pi  

𝑟2 𝑥 𝜋

2
≥ 0,62 𝑚2 

r=60 

Per tant, el nostre hort hauria de tenir una distància de barana de màxim 60 cm perquè es 

pugui conrear els dos models de horts que s’han plantejat i a la vegada càpiga en un balcó de 

77cm. 

La barra auxiliar hauria de aguantar part del pes que suporten les barres principals per tal de 

mantenir recta tota l’estructura.   

El que no sabem és les dimensions que ha de tenir aquesta barra perquè suporti un pes com el 

que ha de tenir, i tampoc la llargada de la barra perquè coincideixi exactament amb la barra 

principal. És una senzilla operació però necessària perquè el producte no falli. 

 

? = tg30 x 550 = 317 mm 

Per fer el càlcul de forces s’ha optat per utilitzat l’eina que ja ens facilitava el SolidWorks que és 

el SolidWorks Simulation, que ens permet fer un estudi de les forces que intervenen a l’hort i on 

també podem veure els punt crítics que poden interferir en el nostre hort. 

El primer que havíem de fer, però, per crear l’estudi de forces era determinar quina seria la 

força que s’aplicava en el nostre hort, i per això, era necessari saber la densitat i volum de hort i 

terra de conreu.  

Tant una com altre no van ser massa complicades de trobar, ja que per una banda amb el 

SolidWorks es podia saber el volum que ocupaven les cistelles i per l’altre a internet es va 

poder trobar la densitat normal de el productes de conreu que utilitza la gran majoria de gent. 

1.300 kg/m
3 
– capacitat de 50 l = 1,3x50l = pes a suportar = 65 kg 



 
86 

Els resultats es resumeixen en l’apartat de comportament, però les dades més rellevants són 

les següents: 

Desplaçament màxim: 0,234 mm 

Força màx.: 25,35 N/mm
2
 

Els plànols s’adjunten després dels annexos per incompatibilitat amb els pdfs. 

Per entendre millor les peces, es farà una breu descripció de totes les peces que s’han 

dissenyat per aquest model, a la vegada que s’explicarà una mica el procés de fabricació i el 

material del que es pretén fabricar. A més, també s’explicarà la seva utilitat dins del disseny. 

 

Imatge 23- Suport principal de rotació 

Aquesta elaborada peça d’acer galvanitzat és l’encarregada de que tot el nostre hort urbà 

funcioni correctament i permeti crear un moviment rotatori les barres principals i auxiliars. 

Aquesta peça haurà d’anar necessàriament fixada a la barana i fixada al tub central, que 

aguanta l’estructura. Per evitar que no es mogui del tub central s’ha creat un petit tall de 5mm 

en la part posterior i una posició per poder fixar amb un cargol i crear tensió en les dues peces. 

Com també es pot observar en els plànols, la estructura té dos desnivells, un que permet la 

rotació de les barres laterals (superior) i un altre que permet la rotació de les barres principals 

(inferior). Aquests desnivell en part s’ha donat per falta d’espai de totes les barres juntes però 

també a la vegada s’ha deixat tal com està perquè afavoreix a produir desnivells i protecció per 

la intensitat del sol. 

Com ja es veurà més endavant en els plànols, aquesta peça serà molt complexa de fabricar, ja 

que té parts interiors que són impossible de realitzar amb torns, fresadora o làser i que 

serveixen per evitar que les barres que suporten l’hort no cedeixin (com veurem en l’apartat de 

funcionament i comportament). És per aquest motiu que l’única manera que s’ha acudit de 
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fabricar-la és a través de motlles i després unir les dos peces resultants (simètriques) per 

soldadura. 

 

Imatge 24 - Barra lateral 

De la mateixa manera que el suport principal és necessari pel funcionament de l’hort, la barra 

lateral és imprescindible perquè l’hort i la tela s’aguantin a la barana. D’acer galvanitzat, les dos 

pinces i el moviment rotacional que exerceix tot el pes de l’hort sobre l’estructura, aquest es pot 

mantenir estable i impedeix que tot l’hort caigui. A més a més i amb la impossibilitat de crear 

una màniga a la tela per aquesta barra, s’ha optat per crear uns pivots que fixen la tela a la 

barra a través de uns forats que tindrà (explicat més detalladament a l’apartat de 

funcionament). 

La seva base, en forma de arc, és imprescindible pel bon funcionament de la rotació de l’hort i 

perquè permeti que les barres laterals s’adaptin al diferents models de barana. 

Per la fabricació de aquesta barra, s’ha utilitzat un tub de diàmetre exterior 25 mm soldat amb 

els dos suports de la barana, també amb soldadura als pivots i una soldadura reforçada a la 

base rotatòria que actuarà dins del suport principal. 
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Imatge 25 - Barra principal 

La barra principal és la peça que aguanta i separa els diferents compartiment de l’hort. 

Bàsicament és la encarregada de aguantar tota les estructura (òbviament amb l’ajuda de les 

barres auxiliars centrals i amb les barres laterals) però de la seva fiabilitat en depèn gran part 

de l’hort.  

La seva capacitat de rotació permet ampliar o disminuir els espais pel conreu de l’hort i 

determinar-ne quin és el més apropiat. 

És una peça bastant simple, basat en una barra d’acer galvanitzat que se li ha unit a través 

soldadura reforçada la base rotatòria (igual que en la barra lateral però més petita) i al final 

acaba en circumferència (també a través de soldadura) per permetre que posteriorment pugui 

unir-se amb la barra auxiliar central.  

 

Imatge 26 - Barra auxiliar central 
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La barra auxiliar central, tota ella feta de acer galvanitzat és la encarregada de evitar que la 

barra principal acabi cedint per les tensions i acabi doblegant-se o trencant el suport principal 

de rotació. És una peça metàl·lica que fa 60º respecte la vertical. Va unit a la barra principal 

gràcies un cargol i una femella de M16 i una encaix per tots dos. 

Aquest suport es fabricarà soldant la barra amb la plataforma i també amb l’encaix per unir-se 

amb la barra principal. 

 

Imatge 27 - Suport Secundari Rotació 

Aquesta peça és la que complementa el suport principal de rotació. Com ja s’ha explicat, les 

barres principals de l’hort tenen les barres auxiliars centrals que permeten aguantar tota 

l’estructura. Perquè aquesta estructura sigui rígida i no es mogui, es fixa amb aquesta peça. És 

molt més senzilla que el suport principal de rotació però té la mateixa funció que és la de 

permetre que les barres que suporta puguin rotar. 

La superfície plana que té a la part posterior serveix per fer contrapès i suportar la pressió que 

exerceix l’hort sobre tota l’estructura (ja s’explicarà amb més detall a l’apartat de funcionament). 

Igual que el suport principal de rotació, aquesta peça tot i ser menys complexa també 

necessitarà fer-se amb un motlle i en dos parts ja que té cavitats que es impossible de fer amb 

les màquines convencionals. El material utilitzat continua sent l’acer galvanitzat. 
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Imatge 28 - Tub central 

La peça que uneix el suport principal de rotació i el suport secundari de rotació és el tub central. 

Aquest tub té la fàcil funció de subjectar aquestes dues parts perquè segueixin separades però 

a la vegada concèntriques. És un tub de acer galvanitzat amb una petita estructura el final 

soldada que impedeix que el suport secundari pugui baixar més. És important també unir-lo 

correctament al suport principal perquè sinó tota les estructura podria acabar baixant. De fet, hi 

ha un petit diferencia de diàmetre tant en els suports com en el tub perquè quedi ben travat.  

 

Imatge 29 - Estructura jardinera exterior 

L’estructura de la jardinera exterior mai la veurem perquè es troba dins de la tela, i per tant, pel 

client no és visible. No obstant, es important que estigui allà per fixar tota la part exterior i evitar 

que cedeixi per l’accés de terra, a la vegada que també és important que tingui una part 

d’estructura rígida. 
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Aquesta estructura esta formada per tubs d’acer soldats entre ells per mantenir la forma. Un 

cop es cus la tela ja s’introdueix a dins l’estructura. 

 

Imatge 30 - Tapa barra 

L’última peça a estudiar és els dos taps de Polietilè d’Alta Densitat que protegeixen de pols i 

altres brutícies les dues barres laterals. 

És fabricaria per injecció.  

 

Imatge 31 - Tela 

Com ja em explicat en la secció de materials, el material escollit pel nostre disseny de l’hort és 

la tela geotèxtil. La seva capacitat de resistència però a la vegada que retenció de l’aigua i 
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aïllament de la humitat la fan un material molt útil de cara a la funcionalitat de un hort. Si a més 

a més li afegim la capacitat, com totes les teles, de adaptar-se a diferents formes i no tenir una 

forma concreta, la fà un material perfecte pel nostre disseny. 

De la mateixa manera que els plànols, els especejaments s’adjunten després dels annexos. 

Llarga Màx. : 1190 mm 

Amplada Màx. : 705 mm 

Altura: 550 mm 

Núm. De peces: 18 

Pes: 18 Kg 

Volum de cultiu: 50 l 

Profunditat (180º): 200 mm 

Profunditat (90º): 350 mm 

Àrea tela: 2,91 m
2 

Carga de trencament de la tela: 76 N/cm 

Durabilitat: 10 anys 

Un cop estudiats tot els components i apartats, i després de haver pogut veure els diferents 

processos per obtenir el nou model, és hora de veure en detall i completament muntat el nostre 

model d’hort plegable.  
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Imatge 32 - Estructura a 90º 

 

Imatge 33 - Estructura en angle recte 
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Imatge 34 - Diverses imatges de l'hort a 90 º 
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Imatge 35 - Diverses imatges de l'hort a 180 º 
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Imatge 36 - Detalls 
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Imatge 37 - Detalls 
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Imatge 38 - Detalls 
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Imatge 39 – Detalls 
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Imatge 40 - 3 horts conjunts en un mateix balcó 

Però realment, com es munta el nostre hort urbà? Tot i ser una estructura relativament senzilla, 

s’ha de tenir en compte els passos a dur a terme perquè l’hort quedi ben muntat, ja que com 

explicarem en el següent apartat de packaging i distribució, el nostre producte vindrà 

desmuntat perquè ocupi el mínim d’espai i pugui ser guardat mentre no es decideixi a instal·lar-

se.  

No obstant, tot i haver-se de muntar és un procés molt senzill i molt fàcil de realitzar per 

qualsevol persona que necessiti instal·lar-se ell mateix l’hort a casa. 

 

El primer que s’haurà de fer pel muntatge del 

nostre hort és la instal·lació de la part principal. 

Així doncs, s’haurà de unir la barra principal amb 

el suport secundari de rotació i el suport principal 

de rotació. El secundari ja quedarà travat amb la 

part inferior de la barra principal, ja que té una 

extensió que impedeix que pugui baixar més. Pel 

suport principal, tenim un cargol i una femella per 

la part posterior que exerceixen pressió a la figura 

(ja que té una obertura de 5 mm) i així 

aconsegueixen que quedi fixada en el lloc que 

ens interessa. A més a més, el suport principal té 

la obertura de femella perquè quedi fixada i sigui 

més fàcil cargolar el cargol. 

 

Imatge 41 - Pas 1 
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Imatge 42 - Pas 2 

El segon pas a realitzar és instal·lar les barres principals. Gràcies al sistema que em pensat de 

guies, no serà necessari desmuntar res ni crear res molt elaborat. Simplement s’haurà 

d’encabir el suport de la barra principal per l’obertura dissenyada i a través del rails, col·locar-lo 

en la posició indicada en la imatge. Un cop ja estiguin en el seu espai, com es pot comprovar, 

podran rotar per tot el rail habilitat per adaptar-se a la forma desitjada. 

 

Imatge 43 - Pas 3 

Un cop instal·lat les barres principals, és el torn de les barres auxiliars: molt més gruixudes i 

resistents però que s’instal·len amb el mateix procediment. Amb les obertures laterals (diferents 

i més grosses que la central) es col·locarà un altre cop el suport i després mitjançant el rails es 

portarà a l’anella de les barres laterals. Un cop allà, s’ajustaran per adaptar-se a la barana. 
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Imatge 44 - Pas 5 

El pas 4 és el moment d’instal·lar el nostre hort al balcó perquè a partir de llavors ja no ens 

caigui ni es desmunti. El sistema d’instal·lació que em pensat és molt senzill, ja que creiem que 

no es necessari masses infraestructures per fixar en un balcó, ja que el propi pes ho trava. Sí 

que és veritat que els ganxo que van a la barana tenen una forma de trapezi perquè s’adapti a 

diferents models de baranes, i per tant, si un barana fa 35 o 50 mm podrà entrar a totes dues 

sense problemes i sense perill de que caigui. 

 

Imatge 45 - Pas 5 

Un cop instal·lat a la barana, s’ha de seguir muntant l’estructura, i aquesta cop li toca a les 

barres auxiliars que faran de suport de les centrals. El seu sistema de col·locació és idèntic a 

les altres barres però aquest cop utilitzarem el suport secundari per introduir-les a l’arc que els 

farà de rail. De moment encara no la unirem amb la barra principal, però si que les col·locarem 

per ja tenir-les a punt pels següents passos. 



 
103 

 

Imatge 46 - Pas 6 

És el moment de col·locar la tela. Perquè aquesta estigui ben ajustada, s’haurà d’introduir 

envoltat les barres centrals com si fos una màniga (per això és important que les barres 

centrals i auxiliars encara no estigui unides) i també s’haurà de inserir en els pivots de suport 

que tenen les barres laterals i que es fixen a la tela gràcies els forats pensats justament per 

aquesta funció. Un cop fet tots aquests passos considerem que la tela ja està suficientment 

fixada. 

En aquest darrer i últim pas, haurem de 

acabar d’ajustar les peces que falten, 

col·locant les tapes a les barres laterals 

perquè no entri brutícia i unint la barra 

central i auxiliar a través de un cargol i 

una rosca per evitar que la tela es pugui 

separar. 

 

 

El comportament de la estructura en general és necessària per saber si el nostre hort podrà 

aguantar el pes necessari pel seu bon funcionament. És per aquest motiu que es va fer un 

estudi de forces per poder veure quin punt patia la major tracció i torsió i potser quins punt eren 

necessaris de reforçar. 

Imatge 47 - Pas 7 
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Imatge 48 - Recreació de forces que actuen en les barres principals i en suport de rotació 

Ja des de bon principi es va tenir clar que les barres principals serien les que suportarien gran 

part del pes, tot i que també és veritat que les barres laterals repartien millor aquest pes i a 

més, aquestes patien també una força de torsió a causa del major pes en una banda que a 

l’altre de l’hort. 

És per aquest motiu que quan es va pensar amb els rails com a tècnica de rotació de les 

barres, ja es va pensar en fer una base molt gran perquè contrarestés la força que exercia el 

pes sobre de les baranes. Així, com es pot veure en les imatges, les forces verdes contraresten 

les forces vermelles, exercint pressió tant a sobre com a sota, com també una mica els costats 

perquè no existeixi un únic punt de pressió excessiva i es reparteixin més les forces. 

 

Imatge 49 - Recreació de les forces en les barres auxiliars i el suport secundari de rotació 



 
105 

 En el suport secundari passa exactament el mateix, ja que tot i tenir en aquest cas una força 

central, els rails tancats permeten contrarestar la força que exerceix novament l’hort. Si no 

existissin els rails tancats, llavors possiblement actuaríem de una manera molt diferent. 

 

Imatge 50 - Imatge general de la força de l'hort i com l'estructura el contraresta 

Finalment, si tenim una imatge generalitzada del que ens podriem trobar, veiem com tot l’hort 

exerceix una presió 637 N sobre l’estructura i la barana (65 kg) i com aquesta contrarestar 

aquesta pressió a través dels enclatge de la barana, a través del contapes del propi hort (la 

zona exterior indirectament contraresta de zona amb més volum de cultiu) i el contacte de el 

suport secundari amb la barana gràcies a la superfície plana, acaba de provocar que l’hort es 

pugui mantenir sense cap tipus de perill. 

Per poder estudiar millor els resultats, i també per ampliar l’apartat de dades tècniques, es va 

decidir fer un estudi de comportament i de la força estàtica que peteix aquesta estructura.  

Per poder fer la simulació amb el SolidWorks, es va crear una estructura idèntica a la que 

haviem dissenyat però d’una sola peça. I a través d’aquesta estructura es va dur a terme les 

fores que actuaven sobre l’hort i també les fixesions que podiem trobar.  

 

Imatge 51 - Estructura creada per la simulació 



 
106 

Els resultats, molt evidents i molt clarificadors. 

 

Imatge 52 - Imatge dels resultats de l'estudi de tensions 

Com era d’esperar, el punt on l’hort pateix més es la unió de la barra principal amb el suport de 

rotació central, tot i que la força que exerceix no és suficient per doblegar o trencar el material. 

Com també podem veure en la imatge de les tensions, tota la barra principal pateix tensió, però 

quan ens apropem al punt de unió amb la barra auxiliar, aquests es torna altre vegada blau i les 

forces de tensió es reparteixen equitativament per evitar una deformació. 

Com ja hem comentat molts cops, un dels motius pel qual vam escollir l’hort urbà va ser perquè 

podia ser desmuntable i es podia guardar en llocs petits, a la vegada que era molt fàcil de 

muntar. És per aquest motiu que volíem aprofitar aquest avantatge per dissenyar l’embalatge 

en que es vendrà el producte. 

El primer que hauríem de fer és comprovar quines són les dimensions de totes les peces 

ajuntades i en compactació, i un cop trobats aquests valors, pensar l’embalatge, quin material i 

també el disseny gràfic. 
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Imatge 53 - Imatge de tot l'hort compactat 

Es força complicat determinar el valor exacte, ja que primer de tot, no sabrem del tot quan 

acabarà de ocupar la tela plegada. No obstant, podem posar les dues estructures juntes i 

deixar marges per  tots dos costats. També les barres auxiliars podrien encabir-se amb una 

millor posició de manera diagonal, però llavors obstaculitzaria altres peces i podria causar cops 

i desperfectes. 

No obstant, també es pot optimitzar l’espai, com seria el cas de les dues barres laterals, que les 

podem superposar. 

Així doncs, prenent com a dimensions aquestes, ens dóna que les dimensions interiors de el 

nostre hort plegat són de de 800x660x130. 

 

Imatge 54 - Fan Garden plegat 



 
108 

Per l’embalatge, de seguida em pensat amb una capsa de cartó i si fes falta, reforçaments de 

porexpant per certes parts. Perquè el cartró? En embalatge ho tenim molt clar. 

El cartró és un element idoni pel que fa l’embalatge, ja que aïlla el producte de l’interior, el 

protegeix, el conserva, es permet imprimir per la cara exterior, és reciclable i reutilitzable i és el 

material econòmicament més rentable amb molta diferència per fer embalatge. 

Si es fan llargues tirades i les capces no són models molt complicats de fabricar (buscarem dins 

dels estàndards alguna cosa que ens convenci), i a més a més la imatge gràfica exterior ens ho 

permet, poden sortir embalatges molt elegants per un preu molt reduït. 

Existeixen molts gruixos i qualitats de cartró que podríem utilitzar pel nostre producte, i el que si 

que és segur és que ens interessa un cartró gruixut ja que ha de protegir tant del productes de 

dins com els de fora, a més de tenir en compte el pes. 

En el mercat existeixen molts gruixos de cartró, per els més estesos son el gruix E (2 mm), B 

(3mm), C (4 mm), EB (5 mm) i BC (7 mm). Així doncs, escollirem el gruix BC i una qualitat 

bastant alta (per exemple paper Craft) tant per dins com  per  fora perquè estigui protegit. Les 

dues cares poden ser amb marró per donar una sensació de més calidesa i transmetent que 

són material naturals. 

En quan el model de capça, podríem pensar que la millor opció és utilitzar un clàssica B1 

(típiques capces rectangulars amb tapes a les dues bandes i van precintades amb cinta), ja que 

es barata i molt fàcil de fer, però per altre banda podríem jugar amb el fet de separar en dos el 

contingut de la capça. En un els elements metàl·lics de l’hort i en l’altre tota la tela per l‘hort. 

Per altre banda, podríem adaptar un model de B1 amb alguna extensió per crear aquesta 

separació de la que estem parlant. Aquests seria el resultat de la caixa resultant. 

 

Imatge 55 - Estructura de caixa resultant per embalatge 

Com podem veure, en la caixa hem utilitzant un model de B1 però aplicant petites 

modificacions.  

► La primera i més destacada és que s’ha canviat el llarg de la caixa per l’alçada, i així 

evitem gastar més cartró del necessari (com més petita és l’alçada en una caixa de 

cartró model B1, menys cartró es gasta en les pestanyes). 

► La segona modificació és la que ja havíem parlat de aplicar una separació just pel mig 

de la capsa per separar la tela de els elements metàl·lics. Això s’aconsegueix estenent 

pels dos laterals la cara que correspondria a la inversa i aplicant una pestanya 

allargada que aniria per l’interior fins a fixar-se en la obertura que hem realitzat al mig 

de la caixa. 
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Les dimensions de llarg i ample de la planxa de cartró són 2400x870 mm i hi ha una única 

expulsió (de 14x200mm) el centre de la caixa perquè puguin sortir les pestanyes laterals. 

 

Imatge 56 - Imatges de la caixa resultant plegada 

Com es pot veure a les fotos amb la caixa muntada, les dues parts queden separades i 

protegides sense que una pugui causar molèsties a l’altre. El tancament es precintarà amb 

cinta adhesiva transparent tant per la part superior com pels laterals perquè quedi ben tancada 

i a la vegada es vegi la imatge gràfica.  

Pel que fa a la part gràfica de la caixa, s’ha optat per utilitzar un únic color (en aquest cas el 

negre ja que és molt cridaner i es veu molt) i prioritzar el logo i la definició del producte. 
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Imatge 57 - Part gràfica de la caixa 

 La imatge ja amb la capsa i totes les parts dins d’aquesta seria aquesta. 

 

Imatge 58 - Imatge fotorealista de la caixa amb el logo 

Aquest seria el resultat final amb la capsa, on tot estaria concentrat i ajuntat. 
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Quan vaig iniciar la carrera de disseny ara ja fa 4 anys i mig, mai vaig arribar a imaginar-me tot 

el que m’ompliria i tot el que em faria aprendre. Sent sincers, ser que no ha estat mai una 

enginyeria pura i que no hem hagut de passar llargues tardes aprenent fórmules illegible, però 

no obstant, el que sí que he aprés amb el pas del temps és la metodologia de treballar, la 

capacitat de buscar les coses i d’arreglar-me’ls per poder presentar uns resultats que 

m’enorgulleixen i em satisfacin. 

Ara mirant endarrere, hem hagut de recorre un llarg camí; anar a Terrassa cada dia, vivint 

noves experiències i coneixent nous amics, passar nits en blanc acabant projectes, exprimint la 

imaginació a més no poder... però sempre hi ha hagut bons moments per gaudir de 

l’experiència. 

 I és que de fet, aquest projecte també ha estat com un resum de la meva etapa a la universitat:  

Començant amb il·lusió, cercant i descobrint noves coses, un petit parèntesi i una més gran 

sotragada per fer-te adonar que t’has de posar les piles i un últim spint final d’il·lusió, ganes i 

energia per tirar-lo endavant: el resultat? Positiu! Però sempre es pot fer més i sempre hi ha 

coses que podrien haver-se fet abans, millor i amb més calma. 

Ara però, toca emprendre nous camins a la vida. 

Tant debò aquest projecte sigui el primer de molts altres que la vida em donarà. I perquè no, 

començar una nova etapa pot significar tornant un altre cop al orígens... a l’agricultura... on tot 

va començar... 

Gràcies. 

M. 
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Codi Tècnic de Edificació – Document Bàsic  SU 1 de Seguretat davant del risc de caigudes 

Apunts de Metodologia del Disseny (any 2012-2013) 

Apunts de Gestió integral del Producte (any 2014-2015) 

Bona tarda i moltes gràcies per accedir a fer aquesta entrevista. Aquesta primera 

entrevista tindrà un caràcter més informatiu on tractarem totes les possibles 

problemàtiques que poden sorgir dins dels horts urbans i la gent que els utilitza i com 

podríem arreglar-ho.  

Si us sembla bé, podríem començar amb un breu resum històric. Quan van sorgir els 

horts urbans a dins dels Lluïsos de Gràcia? 

La zona de horts urbans de Lluïsos de Gràcia està formada per 9 taules de conreu que 

gestionen usuaris i socis de l’entitat dels Lluïsos de Gràcia. Aquesta activitat agrària de ciutat 

es va iniciar l’any 2005, amb una proposta de TARPUNA (Associació pionera en horts urbans a 

la ciutat de Barcelona), on després d’un dinar popular organitzat per Lluïsos i on els verdures 

que es menjaven les posava TARPURA, es va decidir tirar endavant un petit projecte de conreu 

al terrat de l’entitat. Amb els anys, el nombre de taules de conreu va anar augmentant i també 

el nombre d’usuaris interessats en conrear fins a arribar a les 9 actuals. Actualment les 9 taules 

són utilitzades per gent molt diversa: una la utilitzen una parella de jubilats, una altre una 

branca de l’agrupament escolta dels Lluïsos, un parell socis de l’entitat aficionats al cultiu urbà, 

una associació d’amics, etc. Són ells mateixos que s’ho gestionen venint un o dos cops per 

http://www.culturadecamp.net/
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setmana i ells mateixos ja reguen i cuiden les seves pròpies plantes. Es paga una quota anual 

molt reduïda per els usuaris dels horts. 

Quins usos se’ls  hi pot donar als horts?  

De molts, de fet! Hi ha horts amb finalitats educatives (sobretot situats a les escoles), també 

n’hi ha amb usos terapèutics (sobretot destinat a gent gran), també pot tenir una besant social 

en el fet de unir una comunitat i que es treballi en un projecte en comú i per últim hi ha el motiu 

lúdic, el fet de fer un hort perquè et ve de gust. En el cas del horts urbans, mai serà per un 

motiu de primera necessitat, ja que el que es cultiva mai et dóna per viure. 

I quina és llavors la estructura necessària per realitzar un hort urbà? 

Tècnicament fa falta molt poca cosa, de fet simplement amb un envàs suficientment gran, terra, 

adob, aigua i hores de sol (imprescindible) ja pots tenir un hort muntat a casa teva. 

Òbviament amb un millor infraestructura es poden tenir millor resultats. En el cas de Lluïsos, 

s’ha comprat taules d’acer que costen uns 180 € però que aguanten molt i són molt resistents. 

A més, cada any es compra adob nou i hi ha una instal·lació d’aigua al terrat, tot i que el rec es 

fa de manera manual. 

Quin és el millor moment per conrear? I quines verdures es conreen més?  

Tècnicament en qualsevol moments de l’any és un bon moment per cultivar. Si que es veritat 

que des de Lluïsos potenciem dos cicles de conreu , que són el tardor-hivern i la primavera-

estiu. Curiosament, quan és més fàcil conrear és durant els mesos de tardor-hivern, ja que el 

clima no és molt calorós i es pot regular millor, a la vegada que no cal estar tant pendent de la 

planta ja que ella mateixa pot anar sobrevivint tranquil·lament. Si que es veritat que llavors la 

varietat disminueix molt, però els conreus més utilitzats en aquesta època són les cebes, els 

enciams, les cols i el bròquil. Ja de cara a l’estiu és molt més important controlar el reg perquè 

la planta no es mori per sequedat, però el cultiu pot se molt més ampli. 

Quines són les principals problemàtiques que ens podem trobar quan realitzem un 

conreu urbà? 

Bàsicament les grans problemàtiques són l’espai i la dedicació per part de l’usuari a la planta. 

L’espai és un problema tant per la quantitat de plantes com també per la fundaria. Si una planta 

no pot tenir més arrel per créixer, acabarà creixent pels costats o directament es quedarà petita 

ja que no té més espai. En quan a la dedicació, l’usuari haurà de regar entre 2 i 3 cops per 

setmana  en temporada de hiverns i casi cada dia en temporada d’estiu. A més, el substrat s’ha 

d’anar reciclant i s’ha d’anar canviant poc a poc perquè el producte surti correctament i amb 

suficients proteïnes.  

Això és tot de moment. Moltes gràcies per atendre’ns i esperem veure’ns a la propera, 

realment Lluïsos de gràcia té un projecte molt interessant d’horts urbans. Felicitats! 
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Simulación de  estudi 
 
Fecha: domingo, 4 de octubre de 2015 
Diseñador: Martí 
Nombre de estudio: Análisis estático 1 
Tipo de análisis: Análisis estático 
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Analisi de la resistència de la estructura del huerto urbano. 
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Nombre del modelo: estudi 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 

Nombre de documento y 
referencia 

Tratado como Propiedades volumétricas 
Ruta al documento/Fecha 

de modificación 

Simetría1 

 

Sólido 

Masa:27.0251 kg 
Volumen:0.00343393 m^3 

Densidad:7870 kg/m^3 
Peso:264.846 N 

 

C:\Users\Ana_2\Desktop\e
studi.SLDPRT 

Oct 18 20:21:56 2015 
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Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de 
fluidos desde SOLIDWORKS Flow 
Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión 
(Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(C:\Users\Ana_2\Desktop) 

 

 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: Acero galvanizado 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 
Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von 
Mises máx. 

Límite elástico: 2.03943e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 3.56901e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.29   

Densidad: 7870 kg/m^3 
 

Sólido 1(Simetría1)(estudi) 

Datos de curva:N/A 
 

 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 6 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -0.0108681 900.988 0.00769043 900.988 

Momento de 
reacción(N.m) 

0 0 0 0 

  

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 
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Masa 
distribuida-1 

 

Entidades: 4 cara(s) 
Tipo: Desplazamiento 

(Transferencia directa) 
Sistema de coordenadas: Coordenadas 

cartesianas globales  
Traslación Valores: ---, ---, ---   mm 

Rotación Valores: ---, ---, ---   deg 
Coordenadas de referencia: 0 0 0   mm 

Masa remota: 65 kg 
Momento de inercia: 0,0,0,0,0,0 kg.m^2 

Componentes transferidos: NA 
 

Gravedad-1 

 

Referencia: Cara< 1 > 
Valores: 0  0 -9.81 

Unidades: SI 
 

 

 

 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 13.2057 mm 

Tolerancia 0.660286 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

 

Número total de nodos 24254 

Número total de elementos 13386 

Cociente máximo de aspecto 12.382 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 98.2 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.0149 
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% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:04 

Nombre de computadora:  GONZA 

 
 

 

 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N -0.0108681 900.988 0.00769043 900.988 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N.m 0 0 0 0 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von 
Mises 

10.1323 N/m^2 
Nodo: 11112 

2.53586e+007 
N/m^2 
Nodo: 22981 

 
estudi-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 
resultantes 

0 mm 
Nodo: 867 

0.234253 mm 
Nodo: 22481 
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estudi-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación 
unitaria equivalente 

7.10363e-010  
Elemento: 13373 

7.40977e-005  
Elemento: 5071 

 
estudi-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 

 

Nombre Tipo 
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Desplazamientos1{1} Deformada 

 
estudi-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1{1} 
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SOLIDWORKS Student Edition.
 Solo para uso académico.
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CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Tub_central

Martí Rovira Muntada

SOLIDWORKS Student Edition.
 Solo para uso académico.
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DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Estructura_jardinera_exterior

Martí Rovira Muntada

SOLIDWORKS Student Edition.
 Solo para uso académico.
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DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:2:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Tapa_barra

Martí Rovira Muntada

SOLIDWORKS Student Edition.
 Solo para uso académico.
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MARCA DENOMINACIÓ QUANTITAT MATERIAL NOR MA

 
14 Tuerca_M8 2  DIN 931
13 Tornillo_M8 2  DIN 931
12 Tuerca_M16 1  DIN 931
11 Tornillo_M16 1  DIN 931
10 Tapa_barra 2 G - 3302
9 Tela_180 1
8 Barra__auxiliar_central 2 G - 3302
7 Suport_inferior_rotació 1 G - 3302
6 Tub_central 1 G - 3302
5 Barra_central_1 2 G - 3302
4 Barra_lateral_esquerra 1 G - 3302
3 Barra_lateral_dreta 1 G - 3302
2 Suport_principal_rotaci

ó 1 G - 3302

1 Balcó 1

8 7
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A

E

C

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA1:5 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Conjunt

Martí Rovira Muntada

SOLIDWORKS Student Edition.
 Solo para uso académico.
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FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:10 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Conjunt_explosionat

Martí Rovira Muntada 

SOLIDWORKS Student Edition.
 Solo para uso académico.



HORTS URBANS
EL FU       ESTÀ AQUÍTUR JA

APEN A CONREAR I A 
CULTIVAR LES TEVES
PRÒPIES...

HORTALISSES SENSE 
SORTIR DE CASA!

I DE REGAL...

10 PLANTERS GRATIS

ADAPTA EL TEU 
HORT A LES 
NECESSITAS DE 
CASA TEVA...

CÒMODE I FÀCIL

Fan
Garden



Fan
Garden

CROQUIS

RENDERITZATS


