PROCÈS D’ADJUDICACIÓ DELS
HORTS DE VOLPELLERES, LLISTA
D’ESPERA I LLISTA DE
INTERESSATS
Al mes de Gener, l’Ajuntament de Sant Cugat ens va comunicar que l’Associació de Veïns del Barri de
Volpelleres tenia adjudicada la Gestió dels Horts de Can Canyameres (hort de volpelleres per nosaltres),
d’acord amb la proposta que havia estat presentada per la nostra part, en el marc del concurs públic
que s’havia obert per l’Ajuntament.

A partir d’aquest moment vam engegar la maquinària per definir les BASES que havien de servir per fer
la cessió temporal de les parcel·les adjudicades entre els nostres socis i, posteriorment, regular el
funcionament de l’Hort de Volpelleres. A les bases, disponibles al nostre web (www.avbv.org), es
defineixen totes les característiques de l’hort i les condicions a complir per poder optar a una parcel·la.
A les darreres activitats organitzades per l’Associació s’ha anat informant de la intenció de posar en
marxa els horts urbans i alhora s’ha fet campanya també entre els socis d’aquest fet.

Una vegada definides les Bases, es va fer una reunió informativa a la biblioteca de Volpelleres al mes de
Febrer, a on es va explicar com poder formar part de la comunicat d’hortolans, i es va enviar un correu
electrònic a qui va mostrar interès en participar, així com a tots els socis, per tal d’avisar-los del procés
d’inscripció.

Posteriorment, es va obrir el procés d’inscripció. Durant aquest termini l’Ajuntament ens va recomanar
refer el plànol i passar de 3 tipologies de parcel·les a 2: 35 metres quadrats i 25 metres quadrats, i es va
publicar el plànol a la web de l’associació. També es va redefinir el plànol de l’hort per tal de poder
aconseguir treure una parcel·la més de les que tenien més demanda, les de 25m2.

Un cop finalitzat el procés d’inscripció, es va revisar que tots complissin els requisits, i així era. I ens
vam trobar en que la demanda de parcel·les grans era igual a la oferta en canvi la de parcel·les petites
superava a la oferta. Per aquest motiu es van assignar les de 35 i es va procedir a contactar amb tots els
inscrits sol·licitants de parcel·les de 25 metres quadrats per citar-los a la Biblioteca a un sorteig públic
per adjudicar les parcel·les. Qui no es presentés al mateix, s’entenia que renunciava al seu dret i es
donava la opció de delegar l’assistència. I la forma en que es realitzaria el concurs es va comunicar via
correu electrònic a tots els interessats.

El dia convingut, es va iniciar el sorteig 5 minuts després de l’hora de la convocatòria i es va fer de la
següent manera:
-es va passar llista, si estava la persona que sol·licitava l’hort o algú delegat, es treia un paper
amb el seu nom, s’ensenyava a tota la sala, es doblegava e introduïa en un vol.
-a continuació es van anar treient els números de les parcel·les disponibles, un a un, ensenyantlos a tota la sala, es van anar doblegant e introduint a un altre vol.
-es va demanar a dos nens d’entre el públic, mans innocents, que pugessin a la zona on teníem
els vols i cada nen es va responsabilitzar d’un bol.
-amb els ulls tancats, el nen del vol de les parcel·les treia un número i l’ensenyava a tota la sala;
a continuació el nen que tenia els noms feia el mateix. De manera que cada parcel·la es va anar
adjudicant a un nom.
-un cop es van acabar les parcel·les, quedava gent que s’havia quedat sense. Es va anar treient
un a un els noms i per l’ordre que van sortir es van apuntar a una llista d’espera.
Qui està a la llista d’espera en primer lloc serà qui, en cas d’alliberar-se alguna parcel·la o crear-se’n
alguna de nova tindrà dret a poder-la fer servir, i així fins que la llista s’acabi.

A partir d’aquí els socis que no hagin pogut entrar en aquest procés però ara hi vulguin entrar, formaran
part d’una llista d’interessats que anirà al final de la llista d’espera. Per formar part de la llista
d’interessats i així poder aconseguir l’ampliació de l’hort, si s’escau, només s’haurà d’escriure un correu
electrònic a volpelleres@gmail.com indicant que es vol formar part d’aquesta llista.
En cas d’alliberar-se parcel·les o ampliar-se l’hort actual, i un cop esgotada la llista d’espera, es
procediria a sortejar les parcel·les entre les persones que estiguin a la llista d’interessats, i compleixen
amb els requisits establerts a les Bases.

Res més, us animem a tots els que encara no sigueu socis a associar-vos, la quota anual són tan sols 10
Euros, i amb ella podem fer realitat els projectes que tenim en ment per aquest any per al nostre barri,
la Festa Major, Festa de Nadal i altres novetats pensades per aquest 2017, i que properament donarem
a conèixer.

Atentament,

Comissió d’Horts
horts@avbv.org

