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L’HORT DE VOLPELLERES
Presentació

Des dels inicis de l’Associació de Veïns del Barri de Volpelleres (en endavant @Volpelleres) una
de les reivindicacions que sempre hem fet, ha estat l’aprofitament dels solars i espais buits sense
cap ús en benefici del barri, per fer-ne noves zones verdes, parcs infantils o, com és el present
cas, uns horts urbans. En definitiva, es tractava de donar un ús social a un espai perdut o sense
cap utilitat pel barri.
Doncs bé, en el cas dels Horts de Volpelleres, quina gestió ens ha estat adjudicada per
l’Ajuntament de Sant Cugat, hem volgut crear un espai de trobada per als veïns del barri. Un lloc
a on poder compartir bons moments, i on la responsabilitat i la consciència medi ambiental i
ecològica siguin el punt d’unió. En aquest sentit, amb l’ajut d’experts, s’intentarà introduir
espècies hortícoles autòctones, en perill d’extinció o poc conegudes, per poder diversificar les
opcions alimentàries.
Volem que els Horts de Volpelleres siguin un lloc en el que poder generar nous coneixements i
experiències en un àmbit fins ara nou per al barri, el cultiu de parcel·les per a l’autoconsum. Als
Horts de Volpelleres es podran aprendre bons hàbits de consum i d’alimentació saludable,
gràcies a la col·laboració de voluntaris i a la formació per part d’experts.
Però també volem que els Horts de Volpelleres siguin uns horts inclusius, un lloc on les persones
amb diversitat funcional i/o en risc d’exclusió del barri també hi puguin participar.
Us donem, doncs, la benvinguda als Horts de Volpelleres. Perquè el futur del nostre barri l’estem
construint avui, des de @Volpelleres posem la mirada en el desenvolupament sostenible, i
apostem per les noves tecnologies i les xarxes de coneixement per aconseguir-ho.

La Junta Directiva
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INTRODUCCIÓ
L’ espai destinat a l’Hort de Volpelleres, és un espai privilegiat davant la Masia de Can
Canyameres, sobre un turonet a on un pruner i una figuera donen la benvinguda als futurs
hortolans, anunciant la fertilitat del terreny. Amb vistes a les muntanyes de Montserrat,
la biblioteca municipal del barri a escassos minuts, i al costat d’un parc infantil, sembla
que la ubicació és immillorable.
Partint d’aquest entorn, es tracta de crear un punt de trobada per a les famílies o grups
del barri que estiguin interessats en el cultiu d’autoconsum i tinguin ganes d’aprendre,
innovar i millorar dia a dia.
Al tractar-se d’un espai públic destinat a un ús social, cal establir unes bases sobre les
quals s’ha de construir aquest nou espai.

OBJECTIUS
Els Objectius del Projecte de l’Hort de Volpelleres són els següents:
Social: el projecte contempla com objectius socials aconseguir que un entorn ara sense
ús, com és el del turonet de la masia de Can Canyameres, es converteixi en un punt de
trobada de la gent del barri, ja sigui en família, en grups d’amics, i sortir així de la rutina.
D’aquesta manera, amb l’intercanvi d’opinions, les trobades a l’hort i als mateixos cursos
de formació es creïn nous vincles de cooperació i aprenentatge que enriqueixin la nostra
comunitat i als seus membres.
D’altra banda, no podem oblidar que hi ha persones que poden no estar passant una bona
situació econòmica o de salut, com és el cas de la Casa de L’Esperança, ubicada al nostre
barri, i que recull a refugiats del Sàhara que venen a Espanya a tractar-se malalties que
als camps de refugiats seria inviable, i aquí hi troben el seu remei així com un entorn de
pau, hospitalitat i salubritat que fa que els nens es recuperin, la majoria, molt ràpidament.
Per aquest motiu es reservarà un dels horts a algun d’aquests col·lectius, si n’hi ha
demanda, en el moment de procedir a la seva adjudicació.

HORT DE VOLPELLERES
BASES DE PARTICIPACIÓ

4

Hem tingut en compte també la diversitat funcional, que tot i ser un barri jove, existeix.
Per això l’hort comptarà amb una rampa d’accés pla i asfaltat i de certes parcel·les
utilitzables per hortelans que tinguin diversitat funcional. En aquest sentit, una de les
parcel·les, si n’hi ha demanda, anirà destinada a aquest col·lectiu.

Ecològic: seguint la normativa del programa Cultiva’t de l’Ajuntament de Sant Cugat; i
volent anar més enllà, des de @Volpelleres volem posar-nos com a objectiu poder
recuperar en els espais comuns de l’hort alguna de les espècies hortícoles que es
cultivaven a la zona abans de l’arribada del boom immobiliari, com serien els ceps o
plantes autòctones aromàtiques alhora de mantenir i cuidar el fruiter que tenim en el
terreny ja que hi va créixer de forma espontània.
D’altra banda, per tal de no consumir més aigua de la indispensable, essent conscients
de que es tracta d’un recurs natural escàs, el reg dels horts serà mitjançant el sistema de
degoteig. A més a més, i en la mesura que sigui sostenible econòmicament, des de
@Volpelleres s’impulsarà la implantació de noves tecnologies “smart water”, per poder
realitzar un control remot responsable del consum d’aigua I, fins i tot, per l’autogeneració
d’energia.
En cap cas es podrà fer ús de pesticides químics i el compost s’autogenerarà de les restes
del propi hort o restes orgàniques de habitatges en un inici. Per això, s’instal·larà un parell
de compostadores que es crearan en un dels tallers formatius.

Històric: l’objectiu històric no està tan sols en la recuperació pel barri d’un espai perdut
que havia estat segurament en el passat l’espai per als cultius de la masia, sinó també en
una de les reivindicacions més importants des que @Volpelleres es va formar,
l’aprofitament dels espais buits per al gaudi de la comunitat.

Formador: No negarem que l’esperit emprenedor i jove de la comunitat del nostre barri,
no comporta grans coneixements d’agricultura ecològica, per això aquest nou espai serà
perfecte per a la formació en aquest àmbit de tots els hortelans mitjançant cursos i
tallers; i alhora tractant de fer simbiosi amb altres entitats que tinguin cultius com seria
La Fundació Engrunes en El Punt Verd, o altres entitats que ja tenen experiència en horts,
poder visitar-los, fer sessions d’intercanvi de coneixements i/o creant una plataforma
virtual a on possibles voluntaris (hortelans o no) puguin assessorar als hortelans en el seu
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dia a dia per a combatre plagues, sequera o qualsevol alter problema que es puguin
trobar. Amb l’objectiu de que la generació de nous coneixements no s’aturi i generar un
know how en l’organització d’horts urbans en entorns de veïns.

L’HORT COM A ESPAI
L’hort comunitari disposa d’un total de 385m2 per a horts personals o grupals. La
definició dels espais és la següent:
Horts personals o grupals: l’espai disposa d’un total De 13 horts de dos mides mida
diferents:


Horts de 35 m2: Amb una totalitat de 6 horts d’aquesta mida, són horts
considerats de mida correcte per a una família mitja de 3,4 ó 5 membres; o
fins i tot per poder compartir entre un grup de dues famílies. Hi hauria
possibilitat d’un parell accessibles per a persones amb diversitat funcional o
risc d’exclusió social, si hi hagués demanda.



Horts de 25 m2: Amb una totalitat de 7 horts d’aquest mida, són horts
pensats per a persones que viuen soles o famílies de pocs membres o
persones que volen iniciar-se en el món del cultiu autosuficient en un espai
petit. Aquesta modalitat d’hort al ser un espai tan petit no es recomana
compartir-la amb altres famílies. També hi hauria possibilitat d‘un hort per a
persones amb diversitat funcional o risc exclusió social, si hi hagués demanda.

Aquests horts estaran delimitats per una falca i una corda que en cap moment poden ser
retirats.
Cada hort tindrà el seu punt d’aigua des d’on cada hortolà s’haurà de fer la seva
instal·lació privada del reg.

Zona comunitària
La zona comunitària la conformen els següents espais i elements diferenciats:
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L’espai de compostatge: espai que queda entre les escales i la tanca de contenció, a on
en un principi s’instal·larien un parell de compostadors i a la llarga si en calen més es
podrien afegir.
La caseta: Una petita construcció amb pèrgola davantera que consta d’un espai a on
deixar les eines comunitàries i amb guixetes per a cada hort.
La zona d’ ombra i sorral: format per un cirerer, un parell de bancs i un petit sorral per
l’ús dels infants si en algun moment ho requereixen (sempre sota supervisió d’un adult)
Una tanca perimetral: que delimita l’espai de l’hort i evita el vandalisme, sense treure
llum a l’espai.
Accessos: Hi ha dos accessos, una rampa asfaltada perquè hi puguin accedir petits
camions, tractors o cadiretes de nens o de rodes i un altre esglaonat amb travesses de
fusta de via de tren. De manera que es facilita l’entrada de tota la diversitat de vehicles o
persones que puguin fer ús de l’hort.
El talús: Per ubicació de l’hort, que està en un petit turonet davant de la Masia de Can
Canyameres, per tal de poder aplanar l’espai per a fer-ne un ús específic, queda al voltant
de la tanca i entre aquesta i els horts un espai en pendent que és comunitari. Allà
l’objectiu és poder plantar alguna espècie que sigui trepadora i útil per a tots, ja siguin
plantes aromàtiques, alguna vinya, etc.

L’HORT COM A COMUNITAT
Els socis que resultin adjudicataris d’un dels horts s’hauran d’agrupar en una “Comunitat
d’hortolans”, sense personalitat jurídica pròpia, que es regirà per les presents Bases. Es
tracta tant sols d’un ens per a la gestió dels horts de Volpelleres, donat que la titularitat
dels mateixos, per cessió temporal de l’Ajuntament de Sant Cugat, correspon a
@Volpelleres.
Totes les persones a les que se‘ls hagi adjudicat un hort, n’hauran de formar part, i ser
part activa; ja que la base del bon funcionament dels horts és que la comunitat funcioni.
La comunitat serà un ens autogestionat pels propis hortolans que vetllaran en tot
moment pel bon funcionament de l’espai i pel compliment de la seva normativa.
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Dins d’aquesta Comunitat hi hauran unes comissions de treball que s’encarregaran de les
diferents qüestions relatives a l’hort. Possibles comissions serien “terra, aigua, residus i
compostatge, eines i espais comuns, dinamització d’activitats i formació, resolució de
conflictes, benvinguda, comunicació, etc.”.
Els membres d’aquesta Comunitat, més enllà del cultiu de la parcel·la que els hi hagi estat
concedida, formaran part de les dinàmiques col·lectives de pràctica i formació
d’horticultura ecològica. A tal fi es disposarà dins del recinte de l’hort d’un espai comunal
on cultivar col·lectivament el que cada temporada s’estableixi, i on desenvolupar els
cursos i formacions d’aprenentatge que es decideixin conjuntament.
Com a projecte pilot d’horts cedits a una associació de veïns i autogestionat per una
comunitat d’hortolans, les sessions de formació i les dinàmiques de les comissions de
treball es podran obrir a la participació puntual d’altres entitats o col·lectius que hagin
mostrat interès en engegar un nou projecte en el marc del programa municipal d’horts,
amb l’exclusiva finalitat que l’experiència de l’hort de Volpelleres sigui transferible a
altres col·lectius i respectant sempre la plena autonomia de l’Associació.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Condicions generals



La participació a l’hort de Volpelleres estarà regida per les presents Bases.
Per poder optar a la cessió temporal de la gestió d’un hort cal ser soci de
@Volpelleres i estar al corrent de pagament de la quota anual corresponent.

Condicions específiques


Pel fet participar en la cessió temporal de la gestió d’un Hort de Volpelleres el
soci accepta sense cap tipus de reserves les presents Bases, i el Programa
Cultiva’t de l’Ajuntament de Sant Cugat, i s’obliga a complir-les.

HORT DE VOLPELLERES
BASES DE PARTICIPACIÓ

8



La cessió temporal de la gestió d’un hort a l’adjudicatari no es farà efectiva
fins a la signatura de document corresponent amb @Volpelleres, i l’entrega
de claus. En aquest moment abonarà la fiança estipulada per @Volpelleres, i
que es fixa en cent (100) euros, en garantia de compliment de les seves
obligacions. Si no hi ha cap incompliment aquesta fiança serà retornada en
finalitzar el període de cessió.



Acceptació del pressupost anual de l’Hort de Volpelleres aprovat per
@Volpelleres on es tinguin en compte totes les despeses del mateix. En cap
cas @Volpelleres assumirà despeses superiors a les pressupostades, les quals
hauran de ser assumides, de donar-se el cas, pels hortolans als quals se’ls
girarà una quota extraordinària. En cas de no atendre les quotes
extraordinàries l’hortolà autoritza a fer ús de la seva fiança.



Desenvolupar una agricultura de tipus ecològica, orgànica, natural,
agroecològica o similar: conreus que mantinguin la fertilitat de la terra no
aplicant productes químics de síntesi (herbicides, plaguicides, adobs
químics...) ni utilitzant organismes modificats genèticament.



Fomentar la biodiversitat creant un espai amb la major diversitat possible,
associacions de conreus positives, successions i rotació de conreus.



La gestió de l'aigua ha d'assegurar la mínima despesa possible, aplicant
mesures de reg tipus gota a gota, tubs exudants o altres similars. El tipus de
cultius també ha d’acompanyar per acomplir aquest requisit. En cas de ser
possible, es telecontrolarà el reg per a garantir un millor control i reduït la
possibilitat de fuites internes. El que sempre serà imprescindible és l’ús d’un
programador de reg (amb bateria, no disposem de corrent elèctric) per tal
d’optimitzar el reg i evitar la necessitat d’anar-hi a diari.



Preveure un sistema de prevenció i gestió dels residus. Tota l’activitat de
l’hort haurà de regir-se a partir de criteris de prevenció màxima de residus, i
preveure una adequada recollida selectiva. Per aquest motiu es farà ús de les
compostadores, no es pot tirar a contenidors normal els residus orgànics
procedents del cultiu. Sols els restos llenyosos aniran a sacs grans específics
que parcs i jardins deixarà al perímetre de l’hort.
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Fomentar la formació de nous horts comunitaris compartint l’experiència de
l’hort de Volpelleres amb altres entitats o col·lectius que hagin mostrat
interès en engegar un nou projecte en el marc del programa municipal d’horts.



El període de cessió temporal de la gestió d’un hort serà de dos anys,
prorrogables per acord d’ambdues parts per un màxim de dos anys més.
Transcorregut el termini de cessió @Volpelleres procedirà a obrir una nova
convocatòria entre els seus socis, en la que tindran preferència aquells socis
que no n’hi hagin resultat adjudicataris prèviament, a fi de fomentar que tots
els socis que ho vulguin puguin gaudir d’aquesta experiència.

NORMATIVA
S’han determinat una sèrie de drets i deures per tal d’assegurar la bona
convivència dins la Comunitat. Tot el que es recull en aquest apartat, està
basat en l’experiència compartida de l’hort de Mirasol, i en les particularitats
específiques de l’hort de Volpelleres per mida i futurs usuaris; sense perjudici
de possibles modificacions posteriors, en funció de l’experiència que es vagi
assolint.
La falta de compliment d’aquestes normes i, en general, de les presents Bases,
facultarà a @Volpelleres a donar de baixa a l’hortolà que en sigui responsable,
traient-li la gestió de l’hort cedit amb motiu del seu incompliment, que a
partir d’aquell moment estarà en disposició de ser adjudicat a un altre soci per
@Volpelleres.
Cal destacar, doncs, que tot i que la cessió de la gestió d’un hort a un soci es
faci per un temps determinat, aquesta cessió es pot resoldre anticipadament
si es donen les causes previstes a les presentes Bases, i que de forma
enunciativa, i no limitativa, s’enumeren a continuació.

Causes de resolució anticipada


Cultiva espècies no autoritzades (transgènics, estupefaents etc.).
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No té l’hort en condicions bones, està sense cultivar o els cultius secs i morts
durant més de tres setmanes. En cas de causes de fora major caldrà notificarho a la Junta Directiva i es definiran un màxim de tres mesos sense ús de la
parcel·la, en cas que ningú pogués fer-se’n càrrec en el període d’absència
justificada; s’autoritzarà a la Comunitat d’hortolans a netejar o arrancar les
plantes per evitar plagues.



Envaeix espais comuns o d’altres hortolans de forma reiterada, i no atenent
als requeriments de la Comunitat.



Si fa ús de pesticides químics.



Si fa ús excessiu del reg, hi ha bassals a la seva parcel·la de forma continuada.



Si no paga la quota que li correspongui, i que es determinarà a principis d’any.
En aquest cas, l’hortolà tindrà un mes per pagar la quota que li hagi estat
girada, i si no ho fa serà donat de baixa automàticament. Un cop produïda
aquesta baixa l’hortolà haurà de retornar les claus de l’hort al primer
requeriment, i perdrà tots els drets adquirits anteriorment com a hortolà. En
cas de voler tornar a ser hortolà, haurà d’esperar al menys un any, i haver-hi
horts disponibles.



En cas de portar un número de persones al seu hort que superin el màxim
autoritzat que són sis (6) persones, i si l’hort està amb tots els hortolans el
número màxim es redueix a quatre (4). Sols si els hortolans del moment
donessin el sí, podrien entrar aquell número de persones, però mai més. Cal
tenir en compte que és un espai reduït i un excés de gent pot malmetre cultius
o perímetres dels horts.



Incompleix allò que s’estipuli de forma particular al document de cessió
temporal de gestió d’un hort signat amb @Volpelleres; o amb caràcter
general al programa Cultiva’t de l’Ajuntament de Sant Cugat.
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En cas de que es resolgui el contracte entre l’Associació i l’hortolà per algun dels
motius descrits, el mateix no tindrà dret a recuperar la seva fiança i serà obligatori
que retorni les claus a la Junta de l’Associació.

Tot hortolà té dret a tenir els horts del seu voltant en bones condicions i cuida’t.
En cas contrari podrà informar-ho a la propera reunió de la Comunitat d’hortolans
o a l’Associació, de forma directe via email o través dels representants de la
mateixa a la comunitat d’hortolans, perquè puguin solucionar els problemes de la
forma més ràpida i agradable possible per a tots. S’entén la bona fe de tots els
hortolans que es consideren entre sí una comunitat de convivència hortícola.

Drets bàsics


Formar part de la Comunitat d’Hortolans, i d’una comissió de treball.



Accedir al recinte de l’hort de dilluns a diumenge de 8h a 21h, o dins l’horari
que marqui, a tal efecte, l’Ajuntament de Sant Cugat.



Cultivar la parcel·la concedida i aprofitar la producció hortícola generada per
autoconsum.



Formar unitats de cultiu de forma individual, familiar o grupal per al cultiu de
la parcel·la concedida, amb un màxim de 12 persones (mai hi haurà més de 6
a la parcel·la, i sols en cas que l’hort no estigui en plena capacitat d’ocupació
pels hortolans).



Participar col·lectivament a la parcel·la comunal, en cas d’existir-hi, i aprofitar
col·lectivament la producció generada.



Accedir a la xarxa d’aigua per al reg dels horts.



Utilitzar els espais comuns i les instal·lacions col·lectives disponibles (espai de
magatzem, compostador, taules de cultiu i bancs).

HORT DE VOLPELLERES
BASES DE PARTICIPACIÓ

12



Utilitzar les eines i materials col·lectius dels quals s’hagi decidit dotar la
Comunitat d’Hortolans.



Absentar-se per causes justificades fins a 1 mes. Durant aquest temps,
l’usuari de la parcel·la podrà delegar el seu cultiu, preferentment a una
persona seleccionada com a usuària de l’Hort o en llista d’espera per
ingressar-hi. En cas d’absència per causes de força major sobrevingudes i
justificables aquest termini s’ampliarà fins a un màxim de 3 mesos. En cas
d’esgotar aquests terminis, i si la persona no renuncia voluntàriament a la
seva condició d’usuària de l’hort, se li podrà retirar aquesta condició.



Assistir a un mínim d’hores anuals de formació en agricultura ecològica,
segons s’estipuli al document de cessió temporal de la gestió d’un hort.



Participar a les jornades i activitats col·lectives i lúdiques de l’hort.



Donar-se de baixa i renunciar a la participació en l’hort en qualsevol moment,
sense que aquest fet impliqui la devolució de l’import de les quotes ja
meritades. En cas de donar-se de baixa a meitat d’any, si no hi ha llista
d’espera per entrar a l’hort, l’hortolà haurà d’abonar les quotes fins a final de
l’any per tal de que el pressupost quadri i no deixar a la Comunitat d’Hortolans
en una situació econòmica complicada. En cas d’incompliment es podrà
disposar de la fiança de l’hortolà incomplidor per dur a terme el pagament de
les quotes.



Durant els primers mesos de funcionament de l’hort, la Comunitat
d’Hortolans té dret a definir la normativa de funcionament intern de l’hort;
sempre i quan no contradigui les presents Bases, i respecti i no contradigui la
normativa del Programa Cultiva’t de l’Ajuntament de Sant Cugat.



Fer propostes de millora a @Volpelleres, i a participar amb veu, però sense
vot, en la confecció del pressupost de cada any a través del seu representant
a la Comunitat d’hortolans.
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Deures bàsics


Per tal de poder optar a un hort, i mantenir-lo el temps que duri la seva cessió
temporal d’ús, cal que l’hortolà sigui soci, en tot moment, de @Volpelleres, i
que aboni la seva quota anual com a soci.



Complir les presents Bases i allò que s’estipuli al document de cessió temporal
de la gestió d’un hort signat amb @Volpelleres, o de qualsevol normativa
posterior que la pugui substituir o complementar.



Complir amb les condicions i normes d’ús derivades del Programa Cultiva’t
d’Horts Urbans de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.



Participar en l’elaboració de les normes internes de funcionament de l’hort.



Cultivar la parcel·la concedida en tota la seva extensió.



Cultivar la parcel·la amb plantes hortícoles, a excepció d’arbrat, segons els
procediments de l’agricultura ecològica.



Cultivar la parcel·la concedida durant les diferents temporades de l’any,
poden absentar-se per causes justificades fins a 1 mes. Durant aquest temps,
l’usuari de la parcel·la podrà delegar el seu cultiu, preferentment a una
persona seleccionada com a usuària de l’Hort o en llista d’espera per
ingressar-hi. En cas d’absència per causes de força major sobrevingudes i
justificables aquest termini s’ampliarà fins a un màxim de 3 mesos. En cas
d’esgotar aquests terminis, i si la persona no renuncia voluntàriament a la
seva condició d’usuària de l’hort, se li podrà retirar aquesta condició.



Mantenir la parcel·la en bon estat sense introduir nous elements de
construcció o delimitació. L’hortolà haurà d’habilitar a la seva parcel·la un reg
gota a gota i programador de reg.



Abonar dins del termini establert la quota que permet fer front a totes les
despeses pròpies de l’hort, i dipositar una fiança com a garantia en el moment
de signatura del document de cessió temporal de la gestió d’un hort.
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Participar a les reunions de la Comunitat Hortolans i formar part d’una o més
comissions de treball, desenvolupant les tasques necessàries per assolir els
objectius fixats col·lectivament.



Establir i fomentar un clima de respecte i col·laboració amb la resta de la
comunitat d’usuaris i amb els veïns circumdants.



Arbitrar en les controvèrsies i resoldre els conflictes que puguin sorgir a nivell
intern sense mediació de l’Ajuntament ni de @Volpelleres.



Respectar les instal·lacions, eines i equipaments, i els horaris d’accés a l’espai.



Mantenir actualitzat el cens de persones que integren cada Unitat de cultiu.



Promoure la participació ciutadana de la mà de @Volpelleres, com la
planificació de visites per permetre a la població no inclosa en el projecte la
visita i gaudi de l’espai.



Fomentar la col·laboració i suport de les associacions veïnes per assabentarles del projecte.

FORMACIÓ DE LA COMUNITAT D’USUARIS
Procés d’inscripcions
Fase inicial, comunicació :


El 17 de gener de 2017 es comunicarà a tots els socis l’inici del procés
d’adjudicació dels horts per tal que pugin manifestar si volen participar, i se’ls
convidarà a una sessió informativa.

HORT DE VOLPELLERES
BASES DE PARTICIPACIÓ

15



El 18 de gener de 2017 s’avisarà a totes aquelles persones que formalment
hagin mostrat interès en un hort de Volpelleres que, si no són sòcies, se’n
facin per poder optar a un hort. Cal, com a mínim, haver demanat formalment
la incorporació com a soci de @Volpelleres, en el moment de presentar la
inscripció, i haver abonat la quota corresponent.



El 25 de gener de 2017 tindrà lloc la sessió informativa per parlar de tots els
aspectes relatius a l’hort, el seu funcionament i el sistema d’adjudicació de
parcel·les.

Mecanisme d’inscripció


Les sol·licituds per optar a un hort es presentaran omplint el formulari que
s’habilitarà a tal efecte per @Volpelleres a través de la seva web (avbv.org).
El termini màxim de presentació serà el 12 de febrer de 2017.



Si les sol·licituds rebudes no superen les parcel·les disponibles, es procedirà a
la seva adjudicació en els termes exposats a les presents Bases.



A fi de poder cobrir les parcel·les restants es farà una campanya per les xarxes
socials a fi de poder captar nous socis, i tornar a iniciar el procés descrit.



Si amb les sol·licituds rebudes es superen les parcel·les disponibles l’elecció
dels hortolans es farà per “sorteig públic” a la Biblioteca de Volpelleres. Es
convidarà a l’acte a tots els socis que participin.



Les sol·licituds restants quedaran en llista d’espera ordenades seguint l’ordre
del sorteig, per si , per qualsevol motiu en algun moment una parcel·la quedés
disponible. L’Accés a una parcel·la en aquestes condicions generarà
l’obligació d’abonament per avançat de la quota trimestral corresponent i la
fiança.
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