
 
 
 
  

DATA REUNIÓ 13/04/21 · 15:00h 

LLOC  Horts Comunitaris Es Sot 

ASSISTENTS 
 

Marta Ortí (Parcel·la 4),  Jessica (Parcel·la 5), Lluis (Parcel·la 7), Núria 
(Parcel·la 10), Carme (Parcel·la 11), Mallku (Càrites), Gemma (Àrea de 
Medi Ambient) 
 
 

OBJECTIUS 
REUNIÓ 
 

 

• Resoldre temes pendents de la darrera assemblea 

• Explicar trobada online de la xarxa d’horts comunitaris 

• Exposar els tallers proposats per a realitzar amb les escoles 
Doctor Arruga i Olivar Vell 

• Parlar de les tasques a l’hort per aquesta primavera 

• Recordar obligacions com a participants d’un projecte 
comunitari. 

 
 

PUNTS A 
TREBALLAR 
 

1. Activitats lúdiques: S’agraeix la participació dels assistents a 
l’excursió a l’alzina del Mas d’en Llord, del passat 20 de març.  

En Mallku convida als hortolans a participar a la sortida del dilluns 19 
d’abril a Ses Falugues i Sa Roncadora de 10-12h. En cas de voler 
participar cal confirmar assistència a en Mallku. 
 

2. Resum trobada online xarxa horts comunitaris (5 de març) 
Posada en comú d’algunes experiències: 

- Tallers educatius Horts de Palafrugell 
- Valoració de l’associacionisme a Platja d’Aro 
- Dinars compartits Palamós. 

Si algú vol participar del “grup motor” (format per hortolans i tècnics) 
per preparar la trobada del 2022 a Sant Feliu de Guíxols m’ho ha 
d’indicar 
Pel 2021 es proposen accions conjuntes com: 

- Excursions a la natura 
- Visites a finques o empreses  
- Formacions i activitats d’intercanvi  

 
3. Visita escolars Horts de Palafrugell 



 
 
 

La Gemma el dijous 25 de març visita els Horts de Palafrugell per veure 
com es realitzen les visites d’escolars. 
 

4. S’informa que per constituir una associació a Begur, 
l’Ajuntament atorga un % de diners posats prèviament 
(despeses fetes presentant factures) 

De moment es posposa aquest punt. 
 

5. Tallers formatius específics 
Del llistat que es va penjar a la porta de la barraca per conèixer l’interès 
en formació addicional d’agricultura, només hi ha hagut la participació 
de dues parcel·les. 
Es valora que és poc representatiu i per tant, fins que el grup ho demani 
no es realitzaran aquests tallers. 
 

6. Torns de neteja 
S’han de millorar i respectar els torns setmanals de neteja de cada 
parcel·la, d’acord a la normativa. La neteja dels entorns comuns s’ha de 
fer setmanalment. Quan una parcel·la es troba el cartell al penjador de 
la barraca, té una setmana per realitzar aquestes tasques. 
 
Un cop es millori aquesta situació es valorarà a l’estiu la possibilitat que 
aquesta persona assumeixi també el reg de les alzines.  
Es tractarà aquest tema a la propera assemblea. 
 

7. Instal·lació del reg 
Es comunica que les parcel·les que encara no ho han fet tenen com a 
data límit el 30 d’abril per instal·lar el reg a la parcel·la. Si en aquesta 
data no s’ha fet aquesta tasca es prendran les mesures que es creguin 
convenients. 
Si algú necessita suport en aquesta tasca pot demanar ajuda a en 
Mallku o als companys. 
 
 

8. Dia de la Terra 
- El dia 21 d’abril de 11-13h ens visitarà l’Escola l’Olivar Vell 

d’Esclanyà amb un total de 34 alumnes (cicle inicial i cicle mitjà) 
 
Poden participar: Núria (p10), Lluís (p7), Gemma i Francina (Consell 
Comarcal) 



 
 
 

 
- El dia 22 d’abril de 10-12h ens visitarà l’Escola Doctor Arruga de 

Begur amb un total de 41 alumnes (3r i 4t de primària) 
 
Poden participar: Jessi (p5), Carme (p11), Mallku i Gemma 
 
Es proposa fer 4 grups i oferir 4 tallers de 15-20 min. Els tallers 
proposats són: 
 

- El compostatge 
- Hotel d’insectes 
- Les feines de l’hort 
- Plantes medicinals 

 
La Gemma està treballant en un fitxes descriptives per a cada taller que 
les compartirà com a molt tard el divendres. 
 
El dimarts 20 a les 16h es queda als horts per: preparar parcel·la 
comunitària, senyalitzar la plantació de plantes medicinals,  preparació i 
distribució del tallers. 
 
Important! Necessitem saber si podem comptar amb la col·laboració 
d’alguna parcel·la més algun dels dos dies o el dia 20. Agrairem si ho 
podeu confirmar amb la Gemma. 
 

9. Feines a l’hort a la primavera 
Ara comença l’època de sembrar el cultiu d’estiu, ja sigui amb llavor o 
planter. 
És moment de plantar carbassó, albergínia, tomata, col de primavera, 
ceba, etc.  
És molt important tenir en compte que el què es planta ara es collirà al 
juny-juliol. El què es planti d’aquí un mes, es collirà fins ben entrada la 
tardor. Cal plantar esglaonat. 
 
Es recomana deixar un espai de l’hort sense plantar per les coses de 
tardor o reservar un espai de cultiu ràpid (per exemple d’enciam), ja 
que d’aquesta manera l’hort seguirà actiu al finalitzar l’estiu. 
 

10. Jornades obligatòries de coneixença i cohesió de grup 
Un dels objectius principals del projecte és que us sentiu a gust entre 



 
 
 

vosaltres.  
En motiu de la pandèmia i la retallada en la formació (obligatòria) per 
l’obtenció de la llicència dels horts, va quedar pendent la realització de 
la proposta de dinàmiques de coneixença i cohesió del grup. 
Es proposa 11 de maig (16-18h) i 15 de  juny (16-18h) per realitzar un 
seguit de dinàmiques i activitats en aquesta línia.  
 
S’accepten propostes que es poden fer arribar a en Mallku o a la 
Gemma. 
 
S’acorda que les persones que es van incorporar a l’inici del projecte 
com a mínim hauran d’assistir a una jornada.  
 
 

11. Altres temes: 
- Es recorda mantenir net per part de cada parcel·la el tros de 

davant i darrera, així com recollir tubs després de cada feina, 
pedres, herbes, etc. 
 

- S’acorda que de moment, al no haver-hi seguretat en el mur de 
delimita les parcel·les, el portalet petit romandrà tancat. Quan 
s’adeqüi la rocalla es farà una còpia de la clau del portalet i es 
deixarà a dins la barraca, juntament amb la clau de l’aigua.  

 
- Recordar que l’últim dissabte del mes es va acordar quedar per 

realitzar tasques comunitàries (24 d’abril i 29 de maig). El 
darrer més no hi va haver comunicació.  

 
- La Jessica comenta que per aquest dia (24 d’abril) potser 

s’haurà de llogar una desbrossadora o parlar amb en Pedro de 
la p.2 per acordar un lloguer. 

 
- Es comenta que la participació a les assemblees és obligatòria a 

menys que hi hagi una causa justificada. També la comunicació 
és un pilar fonamental pel bon funcionament del projecte.  

 
 
Temes pendents per la Gemma: 

- Investigar la possibilitat de col·locar una mànega des de l’aixeta 
de la riera per solucionar el tema de reg i com a suport pel què 



 
 
 

es necessiti 
- Revisar amb la brigada reg actual de les alzines  
- Coordinar la retirada de residus de dins la riera (comentat per la 

Jessica) 
- Col·locar un sensor de moviment o temporitzador pel llum 

interior de la caseta.  
 
 

DATA PROPERA 
REUNIÓ i 
TROBADES 

- Propera assemblea: DIMARTS 8 DE JUNY  (TARDA): horari i lloc a 
concretar 

- DIMARTS 20 ABRIL: coordinació activitats Dia de la Terra (confirmar 
assistència) 

- DIMECRES 21 ABRIL I DIJOUS 22 D’ABRIL: Tallers escoles (confirmar 
assistència) 

- DIMARTS 11 MAIG (16-18h): Jornada obligatòria de coneixença i 
cohesió de grup 

- DIMARTS 15 JUNY (16-18h): Jornada obligatòria de coneixença i 
cohesió de grup 

 


