
 
 
 
  

DATA REUNIÓ 11 de Febrer del 2021 · 15:00h 

LLOC  Horts Comunitaris Es Sot 

ASSISTENTS 
 

Aurora i Lucia (Parcel·la 3)¸ Marta (Parcel·la 4), Jessica  (Parcel·la 5), Lluis 
(Parcel·la 7), Mireia (Parcel·la 9), Hassan (Parcel·la 12), Sheila i Joel 
(Parcel·la 13), Candice i Leila (Parcel·la 14), Mallku (Càrites), Xavier i 
Gemma (Àrea de Medi Ambient) 
 

PUNTS A 
TREBALLAR 
 

1. Entorns dels horts 
Plantació de fruiters ( disseny participatiu, decidir plegats com fer això ). 

- possibilitat de plantar arbres fruiters fora del perímetre 

- donar-li toc amb arbustos Ex: Userda per les arrels, ( autopista) 

- idea “Rocalla”: Plantar Arbres Fruiters i Vinyes. 

2. Organització pel manteniment  
 
( Assumir tasques) Fins on podem arribar i quin és el nostre compromís: 
Fer un pla de neteja: pactem junts últim dissabte de Febrer 27 -10h00 a 
13h00.  
Objectiu: 

● Brigada desbrossant: 

○ Recollir-ne la brossa. 

● Tram neteja herbes que limiten amb la parcel.la. 

● Zona pícnic. 

Potser no tots els dissabtes que es quedi hi haurà una necessitat de 

netejar l’entorn. Es poden buscar altres accions. 

3. Formació Xarxa Horts comunitaris 

Trobada Xarxa, és un espai on tècnics i participants dels horts 
comparteixen experiències. 
  2 opcions: 

● Formació online. 



 
 
 

● Quedar en grup i projectar ( lloc casino). 

Resolució: Indiferent 
 

4. Activitat instal·lació Hotel d’Insectes + aromàtiques 
 

● S’acorda que la parcel.la 8 és on s’instal.la l’hotel. 

● compartir la distribució 

● aromàtiques al voltant 

● pressupost ajuntament per comprar les plantes 

● fer tallers de formació 

● Objectiu: mantenir-lo i treure’n profit 

La Gemma s’encarrega de coordinar el lliurament de les plantes 

aromàtiques (ja hi ha pressupost aprovat) i un cop es tingui data es 

buscarà dia per fer la instal·lació de l’hotel d’insectes. 

 

5. Properes Formacions o tallers d’interès pel grup 
 
Planificar les formacions entre tots, deixant un full a la caseta on 
s’apunten necessitats, propostes i en Mallku les recull i les organitza.  

● Varietats tradicionals  i planter 

6. Dubtes reglament: 

● Mallku revisarà i informarà de l’estat de les parcel·les (veure 

suro) 

● Prendrà dades dels horts 

● Valora la comunicació...molt important! 

● Compartirà dades i evolució. 

● Es valora el cultiu de l’hort tot l’any. 

● Sistema de reg. 



 
 
 

● Elements que no hi poden ser (plàstics) 

● Consells de cultius( incloure Tallers, preparar llavors, 

comunicar temes concrets per necessitat. 

  
7. eines/maquinària 
Es valora crear una associació. Hi ha parcel·les que no estan 

d’acord. 

● Rebre subvenció per comprar eines i demés. 

● Individual queda dispersa. 

Es proposa parlar amb altres grups dels horts per conèixer la seva 

experiència. Es deixa el tema per propera assemblea. 

8. Fixar propera assemblea 

● Dimarts 13 Abril 2021 

● Horari: 15h00 

9. Torn Obert 

Nous temes: 

- Enviar fotos dels horts, via ( wetransfer, drive) a Gemma per 

email, per compartir a les xarxes socials.  

- Es parla del projecte de connectar els horts amb l’Espai Mas 
d’en Pinc passant pels safarejos d’Es Quinze i connectar també 
amb el camí vell de Sa Tuna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DATA PROPERA 
REUNIÓ 

Primera sortida descoberta de l’entorn: Alzina “Mas d’en Llord” amb 
nens.  

● Data: Dissabte 20 Març 

● Hora: 9h45 per sortir a les 10h00 

S’enviarà ubicació del lloc on quedem. 

Propera Assemblea: 

● Dimarts 13 Abril 2021 

● Horari: 15h00 

 

 


