NOVA GESTIÓ DELS HORTS COMUNITARIS DEL PARC DE CAN MATES
BASES DE PARTICIPACIÓ
INTRODUCCIÓ
Aquests horts es van posar en marxa l'octubre de 2007 quan es van fer les primeres autoritzacions per a
l'ocupació i ús temporal d'horts d'autoconsum, destinats a persones jubilades i a algunes entitats inscrites
en el registre municipal que acreditaven el caire pedagògic, terapèutic o social del seu ús.
L’Hort comunitari ecològic de Can Mates es replanteja en forma de nova autogestió pels usuaris de les
parcel·les. Tots els components, a més de la pròpia producció ecològica, hauran de participar de forma activa
dins la comunitat.
De les 34 parcel·les a l’actualitat s’han alliberat 14 parcel·les, les quals podran ser assignades a nous usuaris
a través d’uns sorteig dirigit als veïns de Sant Cugat. Hi ha diferents superfícies de cultius, amb quotes de
pagament específiques segons la superfície de cada parcel·la, i possibilitats d’implicació en les dinàmiques
col·lectives i de formació.
Els hortolans formaran part d’una comunitat constituïda en forma d’associació sense ànim de lucre que haurà
de vetllar pel bon funcionament de l’espai i per l’autosuficiència econòmica.

OBJECTIUS
Els objectius amb els quals els participants es comprometen es basen amb les següents funcions:
- Productiva: Conreu ecològic per l’autoconsum, gestió de l’aigua per minimitzar el consum (gota a gota) i el
mínim residu.
- Social: Participació activa dins les comissions que es constitueixin (mínim en una comissió).
- Formativa: Assistència a les formacions.

L’HORT COM A ESPAI
Els horts de Can Mates estan ubicats en una parcel·la municipal qualificada com a zona verda de 3.193 m2
de superfície, situada al Parc del Turó de Can Mates, al costat de ponent de l'antiga masia de Can Revella.
Aquesta superfície consta de 34 parcel·les d’una extensió entre 50 i 94 m2, de les quals n’hi ha 13 parcel·les
que corresponen a usuaris que seguiran cultivant la seva parcel·la, 14 parcel·les que passaran a nous usuaris
i, a més, 4 parcel·les són d'ús de serveis socials i 3 parcel·les corresponen a hortolans que encara estan en
concessió de l'Ajuntament.
En aquesta superfície dels horts també s'hi troben uns serveis sanitaris, una pèrgola amb taules de pic-nic i
una edificació amb armariets per eines. Cada hort disposa d'una clau de pas per al seu reg i cada usuari ha
de garantir la instal·lació del seu propi sistema de reg per degoteig. L'aigua prové de la xarxa d'aigua potable,
amb un comptador general a l'inici de la xarxa dels horts.

Fig.: Distribució i llegenda de les parcel·les dins l’Hort Comunitari.

L’HORT COM A COMUNITAT
Com a comunitat cal acomplir amb el reglament intern, cultivar ecològicament les parcel·les –programa
Cultiva’t– i treballar conjuntament en la gestió ambiental, en l’auto gestió econòmica, en la formació
ecològica, etc. Així doncs, a més del propi cultiu també serà un espai socialitzador on cal la implicació de tots
perquè funcioni bé. Cal crear diferents equips de treball per assolir-ho, com per exemple, la comissió de la
terra, la de l’aigua, la de plagues, la del planter, la de residus i compostatge, la d’eines i espais comuns, la de
dinamització de l’assemblea, la de dinamització d’activitats i formació, la de gestió econòmica, la de resolució
de conflictes, la de benvinguda, la de comunicació i blog, la de relacions institucionals i/o altres.

FORMACIÓ DE LA COMUNITAT D’USUARIS
Procés d’inscripcions
- Fase de sol·licitud de participació
Entre el 28 de febrer i el 16 de març s’obrirà el període de recepció de sol·licituds de participació a
l’Hort comunitari de Can Mates i en la futura Associació d’usuaris.
Aquesta convocatòria estarà oberta a tota la ciutadania de Sant Cugat, i s’anunciarà públicament a
través dels mitjans de comunicació locals i se’n farà difusió a les entitats del Barri de Can Mates i Can
Fontanals.
- Mecanismes d’inscripció
Les sol·licituds es podran fer a través d’un formulari disponible en paper i en format digital, que podrà
ser entregat presencialment a l’Escola Turó de Can Mates, o inscrivint-se directament a la web de
l’AMPA de l’Escola Turó de Can Mates. Les sol·licituds rebudes abans o després del període establert
en aquestes bases no seran acceptades. Els formularis, estaran disponibles el mateix moment de la
Sessió Informativa, a la web de l’AMPA i, a partir del dia següent a l’Escola Turó de Can Mates.
- Formació de relació de socis per a persones del Municipi de Sant Cugat, si més endavant es vol obrir a gent
d’altres municipis ja es farà un nou procés. A continuació es detallen els punts de partida segons diverses
categories (els punts no es poden sumar):
a. Persones que ja estaven en els horts: 5 punts
b. Persones de les entitats que han participat en el desenvolupament del projecte: 4 punts
c. Persones de les entitats participants en el nou projecte (AMPA): 3 punts
d. Veïnatge del Turó de Can Mates: 2 punts [Ca n’Ametller, Can Mates Nord, Can Mates Oest, Bell
Indret, Can Mates Est i Colònia Oller.]
e. Persones amb malalties cròniques o jubilades del Municipi de Sant Cugat: 1 punt
Les parcel·les que se sortegen són en total 27: hi ha 13 parcel·les de la categoria a que els actuals
usuaris podran seguir conreant (sempre i quan facin la inscripció i segueixin les bases de participació),
més les 14 parcel·les que s’alliberen, que no estan actualment en cultiu, i que poden passar a nous
usuaris dins les categories b, c, d, e i resta de cugatencs.
- Procediment:
i.
Es reben les inscripcions en un acte obert al públic –Biblioteca de Mirasol el dimarts 20 de març a les
12h. (Cal especificar que l’ordre en què s’han anat formalitzant les inscripcions no influeix en el sorteig.)
ii.
S’organitzen les inscripcions en calaixos per puntuació: cadascú en el calaix de més puntuació possible
(però sense sumar).
iii.
Es fa sorteig per cada calaix, de manera que quedin ordenades les persones dins de cada calaix que
s’havia organitzat segons la puntuació de partida.

iv.
Llavors, es publica la llista de persones tal i com ha quedat. En aquesta llista s’especificaran les
persones que han guanyat una parcel·la, les quals quedaran convocades ipso facto a “prendre possessió” i a
escollir parcel·la el dia 28 de març –el lloc i l’hora de la signatura s’especificarà a la mateixa llista. Només cal
que vinguin les persones que obtindran parcel·la, però és un acte obert, de nou.
v.
Qui no pugui venir el dia de presa de possessió de parcel·les, pot delegar en algú amb un paper signat
pel titular.
vi.
Cal especificar que el mateix moment de la pressa de possessió es obligatori signar el reglament intern
i cal aportar el volant d’empadronament, així com cal signar un document on es faci constància que no es
disposa d’un hort (privat o públic) dins d’una distància menor de 50 km a la rodona.
vii.
La selecció es fa en ordre. Les persones “de continuïtat” (5 punts) no poden escollir parcel·la, es
queden amb la que han cultivat fins a la data. Si una persona no en pren possessió, la parcel·la quedaria lliure
per al següent calaix del sorteig.
viii.
A continuació, les noves persones de la llista podran anar escollint successivament una parcel·la de
les que encara estan alliberades.
ix.
Si algú ha renunciat a la parcel·la o finalment en queda alguna sense assignar, se li assigna a la primera
persona de la llista d’espera. Si aquesta hi és aquell dia, se li ofereix. Si no hi és, posteriorment se la trucarà i
oferirà, i si no la vol es continuarà aquest procés amb les persones següents de la llista.

Dates clau
Sessió informativa (on s’inicien les inscripcions)......................... 28 de febrer (Biblioteca de Mirasol a les 20h)
Segona sessió informativa (repetició de la primera)..................... 12 de març (Biblioteca de Mirasol a les 20h)
Període d’inscripció.............................................................. 28 de febrer al 16 de març (ambdós dies inclosos)
[Inscripció en línia a la web de l’AMPA de l’Escola Turó de Can Mates
i també es disposaran fulls d’inscripció en paper a la recepció de l’Escola Turò de Can Mates]

Sorteig........................................................................................... 20 de març (Biblioteca de Mirasol a les 12h)
Relació de participants i publicació de llistes................................................................................... 23 de març
[Es publicarà a la web www.ampaturocanmates.org i també es penjarà la llista en paper a l’Escola Turó de Can
Mates]

Signatura (escollir parcel·la i signar reglament intern).................................................................... 28 de març*
[*La data ja està fixada; el lloc i l’hora de la signatura s’especificarà a la llista publicada el 16 de març]

1a Trobada (organitzar-se en comissions i entrega de claus)............................................................ 30 de març
[El lloc i l’hora de la 1a Trobada es concretarà el dia de la signatura]

Totes les especificacions s’aniran publicant a la web de l’AMPA de l’Escola Turó de Can Mates:
www.ampaturocanmates.org

RÈGIM ECONÒMIC
Totes les persones titulars d’una parcel·la caldrà que siguin socis i sòcies.
La quota anual general és de 1.04 € per m2 de parcel·la. Per exemple, una parcel·la de 56 m2 * 1.04 €/m2*any
equival a un cost de 58.24 € a l’any i aquest valor, dividit per 12 mesos, correspon a 4.85 €/mes.
Aquesta quota inclou la previsió de les següents despeses directes:
· Consum d’aigua
· Gestoria
· Assegurança de responsabilitat civil
· Assegurança d’accidents
· Neteja del lavabo comunitari
En qualsevol cas, es passaran les comptes d’aquestes despeses a la pròpia assemblea d’hortolans i, si s’escau,
s’aniran regularitzant.

