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LLOC
ASSISTENTS

18/07/22 · 09:00h
Horts Comunitaris Es Sot
Pedro (Parcel·la 2), Mauro (Parcel·la 6) , Lluis (Parcel·la 7), Leila (Parcel·la
10), Candice (Parcel·la 14), Mallku (Càrites), Gemma (Àrea de Medi
Ambient)
• Incorporacions i visites Mallku
En Mallku i la Gemma ja s’han incorporat en la coordinació del projecte
dels Horts Comunitaris
Les visites d’en Mallku es realitzaran setmanalment en horaris de matins
i un cop al mes serà de tardes.
Es pregunta disponibilitat d’horaris als assistents i tots afirmen que els
hi va bé quedar a primera hora del matí.
Es demana la participació dels hortolans en les visites d’en Mallku i
aprofitar els recursos propis de cada parcel·la per avançar.
Els no assistents hauran d’indicar la disponibilitat al grup de Whatsapp.

PUNTS A
COMENTAR

• Cultius
S’ha de començar a preparar una part de l’hort pel cultiu de tardor
Es poden seguir plantant enciams
• Plantació mur
La Gemma revisarà la instal·lació de reg automàtic amb la brigada.
A la propera reunió o formació (octubre) es farà croquis de disseny del
que es vol plantar i es procedirà a fer-ho
En l’assemblea del 7 d’octubre es va decidir plantar a la feixa: gerds,
cirerer, noguer, ametller, pruner, hort amb espècies culinàries, mores
S’ha de valorar si és possible o no plantar-ho.
• Estat parcel·les
Hi ha parcel·les que no tenen el 50% cultivat i es contactarà
individualment per fer el seguiment.
Hi ha 3 parcel·les disponibles: 4, 5 i 13. Agrairem que feu difusió a qui
considereu que li pot interessar formar part del projecte.
• Pressupostos maquinària
Es disposa de 540€ per adquirir el què es consideri.

La Gemma demanarà dos pressupostos a Ecoprac per adquirir 1 fanga
de doble mànec o 1 biciarada amb la binadora i cultivador com a
complements.
• Tasques comunitàries
De moment està circulant el cartell de les tasques de neteja i
manteniment de la parcel·la comunitària.
No obstant, les tasques de neteja s’estan fent però no el manteniment
de la parcel·la comunitària.
S’acorda que el dilluns 25 de juliol a les 18:45h es quedarà per posar a
punt la parcel·la comunitària (retirar herbes i encoixinar) i a partir
d’aquí el manteniment s’inclourà quan toqui a cada parcel·la el torn de
neteja.
• Projecte escola Olivar Vell
Des de l’Àrea de Medi Ambient s’està treballant en una proposta de
projecte d’aprenentatge servei amb l’escola Olivar Vell. S’anirà
informant de les novetats.
• Formació
Encara hi ha pendent la formació obligatòria de les noves
incorporacions. Es dissenyarà una formació que inclogui una part
pràctica i útil pel dia a dia de l’hort.
Es decideix que aquesta es farà a l’octubre.
Els hortolans que ja van fer la primera formació també hi podran
participar, serà opcional.
• Altres temes
No s’apilaran les restes seques de l’hort a la part externa del recinte.
Només s’autoritza fer-ho del 15 al 30 de setembre.
Si s’han de treure restes fora d’aquest període, una alternativa és
sol·licitar una autorització de crema.
Es demana col·locar un rètol a la zona del pícnic pels excrements
d’animals i les deixalles que deixen els visitants. La Gemma ho
prepararà.

Els hortolans exposen que quan s’accedeix als horts com si es vingués
de Sa Tuna al girar els vehicles rasquen a terra.
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DATA PROPERA
REUNIÓ i
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Disponibilitat dels no assistents per a les visites d’en Mallku
Revisar rampa de baixada per evitar que rasquin els vehicles.
Disseny de rètol pels visitants (excrements d’animals i deixalles)

Més endavant
• Revisió i esborrany del nou reglament
• Rètol informatiu a la zona exterior dels horts
o

25/7/22 18:45H es convoca a totes les parcel·les per fer el
manteniment parcel·la comunitària

