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Un projecte de:

Gestionat per:

Amb el suport de:

Bases de participació
Es donarà prioritat a veïns i veïnes dels barris del Monestir i Sant Francesc, i especialment a persones que
estiguin en situació de vulnerabilitat social (gent gran, solitud, aturats/des, persones amb manca de
xarxes familiars o relacionals).
MODALITAT DE PARTICIPACIÓ
Descripció

Codi

Veïnatge dels barris del Monestir i Sant Francesc
Persones en risc d’exclusió social derivades de la Comissió d’ Hort de la
Xarxa*
Agrupació de persones que volen conrear la parcel·la de forma col·lectiva
Entitat o col·lectiu que realitza projectes d’interès social i que explotarà la
parcel·la de forma col·lectiva
Total de parcel·les

P2
P1
C1
E1

Núm.
Parcel·les
4
4
2
3
13

* La Xarxa Monestir Sant Francesc es reserva el dret de reservar 4 parcel·les per persones que es trobin
en situació de vulnerabilitat. La grup de gestió de la Xarxa valorarà la idoneïtat de les persones sol·licitants
d’aquesta modalitat perquè entrin al sorteig.

Modalitats de participació
Es disposa de 4 modalitats de participació diferents:
Modalitat P2
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 31m2 de superfície. Participar en les dinàmiques
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota de 10,00 €/mes*.
4 parcel·les disponibles.
Modalitat P1
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la particular de 31m2 de superfície. La
Participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres
pràctiques. Assistir als tallers i cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat
anualment. Quota de 10,00 €/mes*. 4 parcel·les disponibles.
Modalitat C1
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la compartida de 31m2 de superfície. Participar en les dinàmiques
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota de 15,00 €/mes*.
2 parcel·les disponibles.
Modalitat E1
Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la per entitat de 36m2 de superfície. Participar en les dinàmiques
col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i
cursos de formació impartits en l’espai de l’hort que s’hagin acordat anualment. Quota de 20,00 €/mes*.
3 parcel·les disponibles.
* Les quotes estan subjectes al pressupost anual i poden variar en funció d’aquest.
Quota d’entrada. S’estableix una quota d’entrada per a totes les persones adjudicatàries. La quota
d’entrada és del mateix import que la quota mensual en el moment de donar-se d’alta per el tipus de
modalitat de participació. Quan la persona adjudicatària cursi baixa aquesta quota no es retornarà.
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Sol·licitud de participació
Les persones, entitats o col·lectius que estiguin interessades en conrear una parcel·la hauran d’inscriure’s
per participar en el sorteig.




La inscripció es formalitza omplint i lliurant el formulari d’inscripció. Al formulari s’ha de fer
constar en quina modalitat es fa la inscripció.
Les persones interessades només es poden inscriure’s en una modalitat.
Les entitats, per entrar a sorteig, han de presentar el petit projecte (2 pàgines màx.) que
desenvoluparà a l’hort. El grup Gestor valorarà la seva idoneïtat.

Convocatòria i resolució
La convocatòria serà oberta a la ciutadania de Sant Cugat del Vallès.
El període d’inscripció serà com a mínim de 15 dies naturals que començarà a partir de la Sessió
informativa de la convocatòria.

Sessió informativa: 21 de març de 2018 a les 20.00 h al Xalet Negre.
Període d’inscripció: 21 de març al 06 d’abril

Fase de sorteig
1. Tancat el període d'inscripcions es procedeix a ordenar les sol·licituds per modalitats.
2. El 11 d’abril a les 20.00 h es publicaren les llistes de sol·licituds i es procedirà al sorteig de
parcel·les, si es cau.
3. Si el número de sol·licitud supera al número de parcel·les assignat a la modalitat, es realitzarà un
sorteig entre les persones de la mateixa modalitat.
4. Les persones que han obtingut dret a parcel.la entraren en un segon sorteig per adjudicar la
parcel.la.
Fase de publicació dels resultats i formalització de l’adjudicació.
1. El 12 d’abril es publicarà la llista de persones adjudicatàries de les parcel·les.
2. El 16 d’abril es formalitza l’adjudicació de parcel·la. Els adjudicataris de les modalitats P1, P2 i C1
han de portar el volant d’empadronament i han signar l’acceptació del reglament intern de
l’hort.
3. El dia de la formalització d’adjudicació es donarà data per la primera trobada i entrega de claus.
La trobada es farà en el mateix hort.
Llista d’espera:
1. Les persones que no hagin obtingut parcel·la romandran en una llista d’espera.
2. L’ordre de la llista d’espera serà el que hagi quedat segons el sorteig.
3. Si queda alguna parcel·la alliberada es cridarà per ordre a la següent persona de la llista d’espera
de la modalitat alliberada.
4. Les entitats Gilgal i Aula de So seran quins gestionaran la llista d’espera i quins asseguraran que
no hi hagi disfuncions, així com de complir amb la llei de protecció de dades vigent. Mantindran
informades a la Comissió de l’hort de la Xarxa Monestir Sant Francesc, per tal de garantir la
transparència en la gestió del llistat.
5. Les persones que romanguin en la llista d’espera tenen dret a ser informades en quin lloc de la
llista es troben en cada moment.
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