
En què consisteix l’experiència? 
 

La proposta de ApS que l'agència Jove Burjassot pretén dur 
a terme es denomina Llaurant Futur. 
 
Aquesta experiència té com a objectiu recuperar l'ofici de 
pagès mitjançant un hort urbà en les pròpies instal·lacions 
de l'IMCJB en les quals els joves que vulguin apuntar-se, 
coneixeran i aprendran un ofici mitjançant el cultiu 
d'hortalisses típiques de l'horta valenciana.  
 
Aquest projecte constarà de dues fases de formació:  
 
- Formació tècnica: els voluntaris rebran una formació per 
part de pagesos del municipi de formació tècnica i pràctica 
de les tècniques de cultiu d'hortalisses les quals ells 
posaran en pràctica en el seu propi hort. 
 
- Formació a escolars: els participants d’aquesta iniciativa 
els formarem prèviament en com donar sessions a escolars 
i visites guiades al nostre hort, on explicaran tipus 
d'hortalisses per temporades, el cultiu, el regadiu etc. 
 
El projecte es completa amb la realització de visites guiades 
a escolars i particulars a l'hort així com d'una campanya de 
menjar saludable i conscienciació sobre l'horta als 
ciutadans de Burjassot. 
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Per què és rellevant? 
 
Pensem que aquesta iniciativa és rellevant ja que recuperem 
l’ofici d'agricultor, el qual a València s'estava perdent a causa 
del boom immobiliari i al creixement poblacional.  
 
Amb la crisi s'estan recuperant molts treballs que en els 
últims anys s'estaven perdent, això pot ser una sortida 
professional per a molts joves. A part d'aquesta motivació 
també posem en rellevància que treballar i tenir cura d'un 
hort, així com mostrar als altres valors i aptituds personals 
com la constància, la determinació, la consecució d'uns 
objectius, el treball en grup, etc. Així poden millorar les seves 
aptituds personals per poder-lo aplicar en les seves vides 
personals i futures experiències professionals. 
 

 

 

 Què es pot aprendre? 

  
 En aquest projecto es pot prendre: 
 
• Un ofici 
• Capacitats i recursos per a desenvolupar una activitat 

guiada a escolars. 
• Capacitats per a desenvolupar una campanya educativa 

sobre alimentació saludable. 
• Tècniques d’agricultura ecològica. 
• Coneixements sobre horts urbans i les seves tècniques de 

cultiu i recollida.  
• Tècniques d’emprenedoria. 
• Tècniques de màrqueting i comunicació. 
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Qui realitza el projecte?   
 

Agència Jove Burjassot l'IMCJB.  
 
L'agència Jove és el nou servei de joventut amb tan sols 5 
mesos de vida, de l'institut municipal de cultura i joventut 
de Burjassot.  
 
És un servei integral per a joves on tenim 4 pilars bàsics del 
qual sustentem totes les nostres accions; Ocupació, 
Habitatge, Participació i Informació 
 
Veure més a: http://agenciajove.burjassot.org  
 

 
 

A qui es dirigeix?  
 

A Joves d'entre 14 a 30 Anys 
 
 

Localització 
 

L'agència Jove Burjassot està ubicada a la localitat 
Valenciana de Burjassot amb un població actual de 38.000 
habitants. 
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