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Feia gairebé un any que l’equip de LA TACA D’OLI va deixar la tasca de suport al 

manteniment del Passatge Trullàs dins del projecte B-Mincome d’innovació social on La 

Fàbrica gestionava aquest col.lectiu format en jardineria a l’Institut Rubió i Tudurí. 

L’oportunitat de fer pràctiques al Passatge Trullàs va venir del fet que la cooperativa 

formava part de la Taula Eix Pere IV que dinamitza diversos espais i equipaments al 

territori i, alhora, de la necessitat d’un cop de mà al veïnat que s’hi encarregava.  

 

Tasques de manteniment de les agents 

sòcio-ambientals de proximitat que garanteixen un espai de benestar pel barri.  

Durant aquest any el jardí ha crescut i s’hi ha tingut cura fins a esdevenir un veritable 

“pulmó” pel barri pel volum de plantes i arbrat que aplega així com d’espai pel benestar 

humà que genera en plena ciutat. Caldria però més gent decidida a retornar aquest 



“benestar” aportant unes hores al seu manteniment, no només com una feina sinó 

també, com una tasca alliberadora de l’estrès com ja és ben sabut.  

Sigui com sigui, l’ajardinament del passatge, tant en vertical com en horitzontal, el 

converteix en un indret privilegiat no només per a les plantes sinó per “fer créixer el 

benestar” al barri obrint pas al verd en un barri amb tant de ciment com és Poblenou.  

El reforç de manteniment novament amb LA TACA D’OLI ha estat possible gràcies a la 

continuïtat de l’equip amb la contractació des del projecte Singulars de foment de 

l’ocupació cooperativa que duu a terme la Generalitat. Aprofitar les sinergies és 

realment la clau per anar teixint una bona xarxa al Districte de Sant Martí, on també s’hi 

troba Ca l’Isidret, equipament de proximitat gestionat per la Taula Eix Pere IV, on al 2018 

es va muntar un hort vertical que seria “la llavor verda” d’aquest casa; just al costat d’on 

actualment es troba l’hort Fortaleza.   

 

 

LA TACA D’OLI fent manteniment a l’hort vertical del Passatge Ca l’Isidret  

amb veïnes dels bloc socials.  

Paral.lelament, La Fàbrica està duent a terme un altre projecte al Besós-Maresme 

d’acompanyament veïnal pel foment del verd urbà amb suport d’Ecologia Urbana.  “Fem 

créixer el benestar al barri” és fruit dels bons resultats de la intervenció amb els escocells  

de davant del casal del Besós ara fa un any. El veïnat dels blocs implicats va valorar 

aquest suport en el procés de plantació i vallat  d’escocells (amb material reaprofitat 

amb el suport de la cooperativa MACUS) amb un 7 de mitjana. El que va destacar 

sobretot és el valor de propiciar l’apropament social, la col.laboració, l’impacte en la 

inhibició de deixar escombraries, la il.lusió i, en definitiva, la pròpia experiència. Segons 

aquest nucli veïnal, les paraules clau són implicació, ajuda mútua, seriositat i saber que, 

”tod@s unid@s podemos hacer muchas cosas”. Esperem que aquest impuls pel verd 

comunitari es vagi estenent a tot el Districte de Sant Martí com una taca d’oli. Per la 

nostra banda, farem tot el possible.  

 


