ORGANITZA:

Plaça de la Germandat, 9 - AD600 Sant Julià de Lòria
+376 800 515
fundaciojuliareig@reig.ad
www.fundaciojuliareig.ad

COL·LABORA:

PROPIETARIS:

· Molines Patrimonis, d’Andorra la Vella
· Casa Mangautxa, de Canillo

Horts
I GENT GRAN

· Casa Joan Antoni, d’Encamp

· Casa Sucarana, d’Escaldes-Engordany

· Quart de la Massana

· Casa Rossell, d’Ordino

· Carmen Rebés d’Areny-Plandolit, d’Ordino
· Casa Duró, de Sant Julià de Lòria
· Ribas Duró, de Sant Julià de Lòria
· Comú de Sant Julià de Lòria
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HORTS SOCIALS D’ANDORRA

HORTS SOCIALS D’ANDORRA

Què és el projecte Horts socials
de la gent gran?
El projecte Horts i Gent Gran es va iniciar l’any 2001.
El projecte que impulsa la Fundació Julià Reig està
adreçat a la gent gran d’Andorra amb l’objectiu

Què cal fer per conrear un hort?
Per sol·licitar la participació al projecte cal omplir
la butlleta adjunta i fer-la arribar a l’adreça indicada
a la mateixa butlleta.
Els horts se cediran pel període d’un any renovable.

de promoure una millor qualitat de vida per mitjà

Quins beneficis aporta?

d’una activitat realitzada en un entorn natural.

Els beneficis són molt variats: respirar aire pur,

La Fundació Julià Reig promou aquest projecte

fer exercici, estar en contacte amb la natura,

social i innovador perquè creu en la seva dimensió

conèixer d’altres persones, la satisfacció de portar

alhora humana, cívica i ecològica.

a casa productes de primeríssima qualitat i,
sense dubte, el gust de tornar a menjar verdures i

Qui pot conrear un hort?

llegums com les d’abans.

Tota persona, home o dona, major de 65 anys,

Organització

resident a Andorra, tant si té experiència a conrear

A nivell organitzatiu, els serveis socials dels Comuns

un hort com si en vol aprendre.

s’ocuparan del bon funcionament de l’activitat

Un horticultor s’encarregarà de donar orientació

als horts, i la Fundació Julià Reig vetllerà pel

a les persones que ho desitgin.

seu compliment.

