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1 | L’Observatori Ciutadà de L’Horta

1.1| Justificació del projecte:

L'Horta de València, a més d'un paisatge excepcional dotat de

nombrosos elements de valor cultural, històric i patrimonial, és també

un lloc de recreació per a la població, un pulmó verd per a la ciutat,

una font de recursos didàctics per a la sensibilització ambiental...i

sobretot un important recurs natural i econòmic derivat de

l'excel·lent capacitat agrícola del seu sòl i de la perícia i perseverança

dels agricultors/es, que han aprofitat al llarg dels segles el seu

potencial per a produir aliments i fibres que abastisquen a la ciutat.

En l'actualitat l'Horta de València es troba greument amenaçada.

Entre els factors que han accelerat la seua destrucció durant les

últimes dècades destaquen: la degradació de l'espai provocada per la

implantació d'usos no tradicionals (desballestaments, zones

d'emmagatzemament de contenidors, abocadors, naus industrials,

terrenys abandonats, etc.), agressions que impedeixen el normal

exercici de l'activitat agrícola (robatori de collites, contaminació de

l'aigua de reg per abocaments d'aigües residuals, etc.), eixamplament

dels nuclis de població, construcció d'infraestructures i substitució de

cultius tradicionals per cítrics.

Segons les dades arreplegades durant la recerca-acció participativa

mampresa per Beatriz Giobellina per a la seua tesi doctoral “La

Defensa del Sòl Agrícola de Qualitat com a Recurs Finit i Estratègic

per a la Sobirania Alimentària i la Sustentabilitat Local i Global. El Cas

de l'Horta del Gran València”, les claus a tindre en compte per a

garantir la viabilitat de l'Horta de València de cara al futur serien:

_Acords polítics estables per a la defensa de l'Horta.

_Suport públic i privat als llauradors i llauradores innovadors/es,

afavorint l'accés a la terra i el relleu generacional.

_Població conscient dels valors intrínsecs de l'Horta, amb possibilitat

de gaudir dels seus productes.
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_Moviments ciutadans amb capacitat per a defensar el nostre

patrimoni.

La degradació de l'àrea metropolitana de València iniciada als anys 70

arran de la consolidació d'un model urbanitzador salvatge, va ser

l'origen de grans mobilitzacions socials on varen confluir en dècades

posteriors les lluites dels llauradors/es i propietari/es de terra amb

altres sectors ciutadans -ONG, plataformes, associacions veïnals,

col·legis professionals, etc.- al voltant de diferents projectes: l'antic llit

del riu Túria, el Saler, el Botànic, el Cabanyal, la Punta, etc.

L'experiència de Per L'Horta i els diferents col·lectius que ens

mobilitzem davant la desaparició i degradació dels espais agraris

periurbans, evidencia la necessitat de tindre dades actualitzades i

contrastades de l'estat i l'evolució d'aquests espais, al mateix temps

la necessitat d'implicar al major nombre de ciutadans, que

únicament es podrà donar a través del (re)coneixement dels elements

i els valors presents al territori.

Dotar de ferramentes a aquesta xarxa de col·lectius i individus que

ajuden a obtenir aquestes dades, analitzar-les i compartir-les és

cabdal a l'hora de poder participar activament en les decisions que

afecten el nostre territori.
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1.2| Descripció de l’Observatori Ciutadà de l’Horta:

Un Observatori Ciutadà és una instància de participació ciutadana

que té com a objectiu vigilar, analitzar i recopilar informació sobre

diversos temes: salut, drets humans, violència de gènere,

administració de justícia, mitjans de comunicació, etc. El nivell d'acció

d'un Observatori d'aquest tipus pot ser local, regional o nacional.

L’Observatori Ciutadà de L’Horta es constitueix com una instància de

participació ciutadana d’àmbit comarcal que contribuïsca a la

defensa de l'Horta de València.

Aquest Observatori vol servir de ferramenta per al treball de

recopilació de dades, anàlisi i elaboració d'estratègies al territori pels

diferents col·lectius i agents socials.

L'observació i mapeig dels elements i les activitats presents al

paisatge de l'Horta contribueixen a millorar el coneixement sobre el

patrimoni, com a primer pas per tal de garantir una defensa activa i

efectiva del territori.
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La definició dels elements a observar, de les variables necessàries per

a analitzar el territori de l'Horta i la forma en què aquestes s'anomenen

i es classifiquen és cabdal per poder constituir una base de dades

independent que puga representar les particularitats del nostre

territori i siga d'utilitat pels col·lectius que hi participen.



PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ

Tan important és allò que s'observa com la forma en què s'organitza i

estructura el territori observat. Per això la recuperació de la partida

com unitat d'observació del territori ha esdevingut un procés

d'investigació, en continua millora, que s'ha realitzat municipi a

municipi per poder recuperar i entendre la forma d'anomenar i

organitzar el territori de l'Horta.

La forma de sistematitzar i organitzar la informació observada per

cada col·laborador/a es realitza a través d’una plataforma web

(observatori.perlhorta.info) que permet el treball en xarxa en els

diferents llocs del territori. Aquesta plataforma web complementa les

seues utilitats amb funcions bàsiques de visualització de les dades, a

més de ser un canal de difusió del treball de l’Observatori.

Les dades arreplegades de forma col·laborativa permetran tindre una

visió de l'estat de l'horta a diferents escales; i, així, poder dissenyar

estratègies, campanyes i iniciatives vinculades a les diferents àrees

que afecten el territori: agricultura i biodiversitat, aigua (gestió i reg),
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La forma de participació en l'Observatori serà apadrinant les partides

d'horta que cadascú tinga més properes. Mitjançant eixides a camp

s'arreplegaran dades de forma periòdica que permetran analitzar els

diferents elements i variables que conformen la partida, per a després

aportar-les a la plataforma web, poder extraure les diferents

cartografies i fer seguiment de l'estat de l'horta.

patrimoni (arquitectònic, hidràulic…), planejament urbanístic, paisatge

i patrimoni immaterial (toponímia, tradicions).
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Per a la dinamització de l'Observatori a escala local, els col·lectius

actius al territori es constituiran com a grups motors que començaran

a apadrinar diferents partides al seu municipi, i podran, amb el temps,

coordinar i promoure el creixement d'una xarxa de grups motors als

seus municipis, així com prendre iniciatives a escala local amb l'ajuda

de l'Observatori.



DE L'OBSERVATORI CIUTADÀ DE L'HORTA



PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ

1.3| Objectius generals de l’Observatori Ciutadà de l’Horta

_Implicar a la ciutadania en la protecció, conservació i promoció de

l'Horta de València, així com en el coneixement dels diferents

elements que conformen el patrimoni de l'Horta per tal de fomentar

l'estima i defensa del seu territori desenvolupant mecanismes de

custòdia compartida del territori.

_Crear ferramentes que reactiven el treball en xarxa dels diferents

col·lectius i agents socials al voltant de la defensa del territori.

_Crear una base de dades col·laborativa i independent, que

responga a les necessitats dels diferents col·lectius locals en la

defensa de l'Horta, perquè institucions, administracions, investigadors

i la mateixa societat civil puga consultar-la per a prendre decisions i

establir línies d'acció comunes sobre el territori.

_Crear un canal de comunicació i discussió sobre l'estat de l'Horta

de València, on els diferents col·lectius es puguen reconéixer a l'hora

de defensar el territori, compartint les seues experiències i

problemàtiques, empoderant-se per a dur endavant accions

conjuntes i coordinades.
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1.4| Experiencies Pilot a altres municipis. Antecedents i experiències

prèvies.

El disseny del projecte de l'Observatori es va iniciar a principis de l'any

2013. Al llarg del 2013 es va completar el projecte pilot de

l'Observatori a Burjassot, que ens va ajudar a tindre una primera

experiència de les eixides a camp per a l'observació i la identificació

d'un primer grup de variables de l'Observatori.

Es va escollir el municipi de Burjassot (Horta Nord), aprofitant que

aquesta població compta amb una zona d'horta d'alta qualitat i un

col·lectiu mediambiental (Bordissot) molt implicat en la seua defensa.

Totes les dades recollides pels voluntaris/es del col·lectiu Bordissot es

varen tractar amb un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de

llenguatge obert (programari lliure) i van servir per a confeccionar una

cartografia temàtica de l'horta de Burjassot.

A finals del 2014 es va començar amb el disseny de l'editor de la base

de dades i el visor cartogràfic de l'Observatori.



PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ

Durant el 2015 i 2016, es va anar treballant amb la xarxa d'entitats de

la comarca de l'horta que volia participar en la posada en marxa de

l'Observatori. Es van realitzar diverses reunions on es presentava el

projecte, es posava en discussió la metodologia d'observació, els tipus

de variables, l'estratègia d'implementació o la utilitat de les dades

arreplegades per a afrontar els problemes de l'Horta. D'aquesta forma

s'ha anat construint col·lectivament l'Observatori, creant aliances amb

diferents col·lectius i realitzant les primeres tasques per posar en

marxa el projecte, com contrastar la definició cartogràfica de les

partides d'horta de cada municipi i poble.

La participació en la setmana de l'agricultura de Torrent al juliol de

2016, esdevingué l'inici de la implantació de l'Observatori en aquest

municipi i on es van realitzar les primeres eixides a camp i una anàlisi

de la partida del Safranar.
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Finalment, aquest any 2017, el projecte ha rebut una subvenció

directa de l’Ajuntament de València per a dur a terme una primera

implantació del projecte de L’Observatori Ciutadà de L’Horta al

municipi de València. Durant tots aquests mesos hem dinamitzat i

coordinat 8 grups motors, hem realitzat les primeres eixides a camp

amb tots ells per les seues partides i també els hem format en la

utilització de la plataforma web. Han participat sobretot entitats

veïnals i en defensa del territori, com Castellar-l’Oliveral, Font d'en

Corts, Campanar, Tavernes Blanques, Natzaret-la Punta, Orriols, Càses

de Bàrcena, Veran i Benimàmet. Actualment estem realitzant les

eixides de la tardor, on completarem el treball a cada partida.

La posada en marxa de l'Observatori Ciutadà de L'Horta al Municipi de

València pot contribuir a algunes línies d'actuació definides per la

Regidoria d'Agricultura, Horta i Pobles de València al 'Pla d'Acció

Integral per a la Promoció de l'Activitat i l'espai agrícola municipal'.
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2| Projecte d’implantació de L’Observatori Ciutadà de L’Horta als

diferents municipis de la comarca.

La implantació de l'Observatori als diferents municipis de la comarca

de l'Horta és un procés que necessita d'un suport (tècnic i econòmic)

que genere les condicions per a què els diferents col·lectius i persones

individuals interessades puguen integrar-se dins del projecte a través

d'un procés d'acompanyament i formació per aprendre la

metodologia i la ferramenta.

En aquest procés els i les tècniques de l'Observatori dinamitzen i

coordinen les primeres experiències d'observació, sistematització i

anàlisi de les dades de la partida d'horta del municipi triada, a través

d'un mínim de tres sessions: una primera sessió d'explicació del

projecte de l'Observatori, una segona sessió d'eixida a camp per una

partida d'horta del municipi i una última sessió de formació per a

aprendre a utilitzar la ferramenta web del projecte. A més, aquestes

sessions es poden ampliar i adaptar a les necessitats de cada

municipi, complementant-les amb altres activitats i dinàmiques.

2.1| Objectius de l'implantació del projecte al municipi

_ Objectius generals:

_Establir mecanismes per a la participació ciutadana en l'elaboració

d'informació i seguiment de l'estat del territori i l'activitat agrícola de

l'Horta de cada municipi.

_Difondre els valors ambientals, culturals i económics de l’Horta

lligats a cada municipi, per a reafirmar el seu (re)coneixement i

fomentar una defensa activa i efectiva del territori.

_ Objectius específics:

_Objectiu específic 1: Apropar els objectius i ferramentes de

l’Observatori a l’àmbit i teixit associatiu de cada municipi. Donar-lo a
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conéixer i desenvolupar els materials necessaris per a la seua

implantació.

_Objectiu específic 2: Promoure la creació d'un grup motor en cada

municipi, que participe de l’Observatori amb la formació necessària

per a recopilar i bolcar la informació de la partida, així com, de les

ferramentes d’anàlisis d’eixa informació.

_Objectiu específic 3: Ampliar i enfortir les xarxes entre els diferents

agents socials implicats directament o indirecta en la defensa del

territori de l’Horta.

_Objectiu específic 4: Dinamitzar la plataforma web de l’Observatori

com un canal de comunicació sobre l’estat de l’horta al municipi.

_Objectiu 5: Millorar els mecanismes i funcions de l’Observatori a

través de l’experiència dels grups motors.

2.2| Participants

La participació en aquest procés d'implantació de l'Observatori al

municipi estarà oberta a tots aquells col·lectius o grups organitzats

actius amb la necessitat d'entendre i analitzar l'estat de certes

partides d'horta properes i fer seguiment de la seua evolució. També

estarà oberta a aquells col·lectius i persones individuals que

senzillament vulguen iniciar un procés d'aproximació i coneixement

dels valors i elements presents a l'horta periurbana més propera a ells

per poder desenvolupar accions posteriors en ella.

Indirectament el projecte pretén arribar a tota la gent mitjançant la

difusió de les activitats i resultats, tant a través de les trobades com

del portal web de l'Observatori.
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2.3| Proposta d’activitats.

Per assolir els objectius previstos, la proposta s'organitza en un mínim

de tres sessions. En la primera sessió una tècnica del projecte

s'encarregara de coordinar i organitzar al teixit social del territori

interessat a participar com a grup motor i explicar-los el projecte de

l'Observatori i el seu funcionament, així com exposar les

responsabilitats d'esdevindre grup motor i apadrinar una partida.

Amb aquest grup, en una segona sessió, s'organitzarà i durà a terme

la primera eixida a camp per la partida triada. A la tercera sessió, es

realitzarà una formació per a aprendre a utilitzar la ferramenta web

de l'Observatori i bolcar les dades arreplegades en la segona sessió.

Les activitats a realitzar en cadascuna de les sessions seran les

següents:

0_(Prèvi_no entra en pressupost) Reunió interna de coordinació entre

l'entitat contractant i l'Observatori, per a traçar una estratègia de

treball i uns objectius a definir conjuntament.

Durada aproximada: 1,5 hores.

Nombre de persones: 4 persones (2 i 2)



DE L'OBSERVATORI CIUTADÀ DE L'HORTA

1_Presentació del projecte de l'Observatori al grup motor interessat,

la justificació, els seus objectius i les responsabilitats del grup motor.

Durada aproximada: 1,5 hores.

Nombre de persones: obert

Materials: projector i ordinador

2_Primera eixida de camp per a aprendre les claus per a fer un bon

mapeig, observar i identificar les variables "usos del sòl",

"construccions", "vegetació" i "agressions" presents a la zona de la

partida triada, i mapejar-les en el plànol.*

Durada aproximada: 3 hores.

Nombre de persones per zona i coordinador: 10 persones (12 màxim)

Material de l'activitat que facilitem: plànols de la partida d'horta i

recorregut, carpetes i bolígrafs.

Esmorçar de germanor a l'horta
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3_Sessió de formació per la utilització de la plataforma web de

l'Observatori

Després de l'eixida de camp, les dades estan arreplegades però no

bolcades a l'eina informàtica. Les dades de la zona de la partida

recorreguda seran pujades des de l'eina web per cada persona

participant. Un tècnic explicarà com utilitzar la ferramenta

informàtica i poder introduir i analitzar autònomament les dades de

la partida apadrinada en les properes eixides.
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Durada aproximada: 2,5 hores.

Nombre de persones: 20 persones

Material: sala d'ordinadors i internet potent

Nota: la calendarització de les activitats dependrà de la disponibilitat

del conjunt del grup motor i les tècniques, així com la organització de

les activitats en una, dos o tres jornades.
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2.4| Altres propostes complementaries (extra)

Aquestes tres sessions proposades son les mínimes que oferim per tal

de introduir en el projecte a les persones interessades, no obstant això

el projecte de l'Observatori pot ser una eina molt més potent amb la

qual es poden desenvolupar més activitats i propostes, segons les

necessitats de cada municipi.

Us presentem un llistat de possibles propostes que es poden

readaptar.

*Nota: el pressupost de cada proposta "extra" es desglosarà després de

posar el comú les necessitats específiques del municipi. Per fer una

estimació, partim d'un preu base per hectàrea d'horta treballada

(implica eixida a camp i pujada de dades), que hem fixat en 24

ha/partida (37,27 fanecades/partida).

_Propostes de seguiment:

a_ Realitzar el mapeig de tota la partida i pujar les dades a la

ferramenta web.

En la proposta bàsica de tres sessions únicament fem una eixida a

camp, que correspon a una zona aproximada de 24 ha (37,27

fanecades).

Aquesta proposta pretén treballar tota la partida.

a'_Mapeig integral de tota l'horta del municipi.

Un mateix municipi pot tindre varies partides d'horta al seu càrrec.

En aquesta proposta es planteja l'opció de realitzar tot el treball en

aquest àmbit, d'aquesta manera podrem tindre una anàlisi exhaustiva

de l'estat de tota l'horta que pertany al municipi.

b_ Encetar eixida de sèquies i elements del sistema de reg.

La proposta bàsica abasteix els usos del sòl, la vegetació, les

construccions i les agressions, però no el sistema de reg. Entendre
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com funciona, els elements que el conformen, l'origen i

direccionalitat de l'aigua, etc...

Aquesta eixida de camp és més complexa i requereix d'una

metodologia més acurada, per això forma part d'una segona fase.

_Propostes d'anàlisi:

c_ Anàlisi tècnica de les dades extretes.

Una vegada les dades son arreplegades en l'eixida a camp i pujades a

la plataforma web, es pot començar un treball d'anàlisi d'aquestes,

segons les necessitats de cada municipi. Amb aquesta potent

ferramenta podríem, per exemple, saber el tant per cert del territori

que està conreat, abandonat...Depenent de la quantitat de dades que

s'arrepleguen, i la freqüencia d'aquestes, es pot aconseguir un treball

més o menys detallat de l'estat de l'Horta.

Aquesta tasca es realitzada pels tècnics i tècniques de l'Observatori.

d_ Anàlisi participatiu de les dades extretes.

És tracta d’analitzar les dades d’una manera conjunta i col·lectiva

amb les persones i entitats participants, realitzant una sèrie de

jornades de dinamització i posada en comú, per tal d'extraure

conclusions sobre l'estat de l'horta mapejada i socialitzar-les a la resta

del municipi.

_Propostes de generació de materials:

e_ Maquetació de mapes de la partida.

Si el que interessa és tindre un material didàctic i/o divulgatiu de

l'estat de la partida o partides triades, que reflectisca tota la

informació arreplegada en les eixides d'una manera molt visual,

oferim l'opció de maquetar un o diferents mapes generals o temàtics,

amb un format idoni per a imprimir o per a divulgar digitalment.

f_ Disseny de plànols de rutes ciclables i recorreguts patrimonials.

_Altres propostes

Us animem a fer-nos altres suggeriments i propostes!
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2.6| Perfil de l’equip tècnic

Per a la realització d'aquest projecte treballem amb els següents

perfils tècnics, necessaris per a la consecució dels seus objectius, que

es materialitzen en dos persones que treballen contractades per Per

l'Horta.

_Coordinadora dels diferents agents socials amb l'Observatori Ciutadà

de l'Horta i dels diferents tècnics i tècniques participants. Així com de

la generació dels documents i continguts necessaris per a

desenvolupar el conjunt del projecte.

_Tècnic/a cartogràfic/a encarregat/da de la generació i actualització

dels materials de camp per a les diferents partides.

_Educadors/es ambientals o similar per a guiar les eixides a camp

amb els diferents col·lectius implicats i les jornades de posada en

comú.

_Tècnic/a GIS per a la realització de tallers formatius al voltant de la

ferramenta web.

2.7| Resultats esperats

_Difondre el projecte de l'Observatori entre els i les habitants del

municipi amb el propòsit d'ampliar el seu abast a totes les partides

d'horta del municipi.

_Consolidar un cert nombre de grups motors a les diferents zones

d'horta de la comarca amb els coneixements i ferramentes per a

continuar d'una forma més autònoma la seua participació dins de

l'Observatori Ciutadà de l'Horta.

_Enfortir la xarxa d'associacions, col·lectius i persones interessades a

defensar el territori d'Horta als diferents municipis i debatre les

situacions en què es troba cadascuna.

_Completar una base de dades de les partides d'Horta seleccionades

i treballades amb els grups motors municipals.
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2.8| Sostenibilitat del projecte

La sostenibilitat del projecte de l'Observatori Ciutadà de l'Horta s'ha

vist reflectida a les experiències prèvies que l'Observatori ha realitzat

en altres municipis de l'Horta, com Torrent, Burjassot i València. La

posada en marxa del projecte i l'adaptació de les seues ferramentes i

materials als diferents indrets ha suposat una inversió inicial

considerable. No obstant això, una vegada integrats dins de la realitat i

assimilades pels col·lectius locals ha permés un desenvolupament

més autònom del projecte per la seua part, fet que fa reduir la inversió

en el suport tècnic.

Per L'Horta, així com les entitats col·laboradores en aquest projecte,

consideren la línia de l'Observatori com a una estratègia prioritària i

amb una forta demanda per part dels col·lectius ciutadans. Això

permet crear estratègies de treball col·laboratives i de co-finançament

que integren la coordinació d'un equip tècnic amb una gran base

d'usuaris i participants actius fonamentada principalment en el

voluntariat com a ferramenta per a la consolidació dels grups motors i

de la sostenibilitat social del projecte mateix.

Mantenir el nivell d'implicació en el projecte dels grups motors al

llarg del temps depén de la utilitat de les dades arreplegades per

aplicar-les en els seus projectes i de la necessitat compartida dels

participants de conéixer i participar de l'anàlisi de l'estat de l'horta

objecte, com una forma de traçar estratègies comunes a escala

municipal.

A més, les ferramentes d'observació i aproximació al territori

utilitzades al projecte de l'Observatori han suscitat gran interés dins

de l'àmbit educatiu per diversos professors i professores que volen

aplicar-les amb els i les seues alumnes i col·laborar així en futures

activitats del projecte, per constituir una eina d'aprenentatge

dinàmica i col·lectiva que permet aprofundir en diferents àrees del

coneixement.
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3 | PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ PER L'HORTA
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3 | Presentació de l’Associació Per L’Horta

PER L'HORTA és un moviment social hereu de la primera Iniciativa

Legislativa Popular per la protecció de l'Horta de València (ILP) al 2001,

constituït formalment com associació sense ànim de lucre des de

2003.

PER L'HORTA no pretén ser un grup més en defensa del territori, sinó

que vol ser catalitzador de totes aquelles accions o polítiques que

vagen encaminades al manteniment i promoció de l'Horta de

València com espai productiu, base de la nostra sobirania alimentària;

la defensa del seu paisatge i del seu patrimoni agrícola, hídric, cultural

i històric, base de la nostra identitat.

Per aconseguir-ho, treballem amb tot tipus de persones, associacions

o institucions que tinguen alguna a cosa a dir o fer en relació a l'Horta

o qüestions relacionades com ara: la cultura popular valenciana,

l'agricultura tradicional i biològica, el paisatge, la cultura gastronòmica,

la sostenibilitat, l'educació ambiental, i els drets humans.

També treballa públicament, mitjançant accions directes no violentes
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i a través d'eines de comunicació, posant atenció en tot allò que

afecta l'horta, per tal de fer difusió, generar debat i crear opinió entre

la ciutadania. Tot allò necessari per a poder participar e incidir als

processos que transformen el nostre territori.

Les nostres línies de treball i mobilització es basen en:

_La defensa del territori, per fer front a l'especulació a l'Horta.

_La sobirania alimentària, pel dret dels pobles a decidir el que

mengen.

_L'agroecologia, per la sostenibilitat dels sistemes agraris i alimentaris.

_Posar en el centre als i les llauradores, per garantir l'existència de

l'Horta.

_Promoure els canals curts de comercialització, per apropar

productors i consumidors.

_Posar en valor el patrimoni, per preservar i difondre la nostra cultura

i identitat.

_Cooperar amb les xarxes locals, per enfortir el teixit social més

proper.

_Apostar per una mobilitat sostenible, per una xarxa de camins rurals

que respecten el territori.

_Treballar en xarxa amb les escoles, per acostar l'horta i l'educació.



www.observatori.perlhorta.info

observatori@perlhorta.info

contactes:

Manel Alemany_tècnic cartogràfic

663185404

Natàlia Castellanos_coordinadora

650101669




