
 

 

 
 

  PROPOSTA PRUSSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021  
 
 

Nom i cognoms DNI/T. RESIDÈNCIA/ 
PASSAPORT 

Lluis Serrano Alcoba 47105130A 

Domicili a efectes de notificació 
Carrer de l’hort, 4 

Població Codi postal 
Vilanova de Segrià 25133 

Correu electrònic Telèfon 
elsevilla@gmail.com 620855094 

Actua en nom propi o en representació  

En representació de  

A qui representa: nom de l’associació, ens, grup o menor 
Grup veïnal Verd-Taronja  

Població Codi postal 
Vilanova de Segrià 25133 

Correu electrònic 
hortverdtaronja@gmail.com 

 

 
 

 
TITOL DE LA PROPOSTA 

Horts urbans i ecològics 

DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA (QUÈ VOLDRIA FER) 
Crear horts urbans pels veïns i veïnes  de Vilanova de Segrià amb zona de 
pícnic i barbacoes,  en diferents punts del terme municipal.  

 



 

 

 
 
 

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA ( PER A QUÈ) 
- Aprofitar les parcel·les sense ús del poble. 
- Fomentar l’eco horticultura de proximitat i els productes de temporada. 
- Potenciar l’activitat física a l’aire lliure durant tot l’any. 
- Enfortir el vincle intergeneracional com a funció social.  
- Millorar els hàbits alimentaris de la població, sobretot dels nens i nenes. 
- Coordinar activitats pedagògiques entre els horts i els centres educatius del 

poble (llar d’infants i escola).  
- Seguir les tradicions rurals dels nostres padrins i padrines. 
- Crear un teixit de noves relacions interveïnals. 
- Reforçar la sensibilització i educació ambiental. 

 

PRESSUPOST APROXIMAT ( IVA INCLÓS) 
Pressupost (preus orientatius per un hort) 
Arranjament de les parcel·les i accés                                                       200€ 
Delimitació de les parcel·les (1 hort d’uns 30m2 aproximadament) 
25 metres de malla +  postes + porta d’entrada + cables tensors +  
comptador i toma d’aigua                                                                          350€ 
Mà d’obra fontaneria  
Tubs de polietilè (des de la toma del carrer fins als comptadors)             200€ 
Mobiliari 
Baül de plàstic per guardar eines                                                                40€ 
                                                                                         Total                 790€/hort 
 
Creació de zona comuna de barbacoes i pícnic 
Barbacoes + 3 taules de pícnic= 340€ + 120€                                          460€ 
 
LLOC ( si és el cas) on? 

Terrenys municipals a diferents punts del terme per facilitar-ne l’accés a tots els veïns i 
veïnes. 
 

Documents que vull aportar 
Croquis Pressupost 
Foto del lloc  Altres ........................ 

 
 

Signatura:  
 
 

Nom i cognoms de qui signa: Lluís Serrano Alcoba 


