Principis bàsics de l'Espai Entre Encants
Consensuats entre totxs el 05/03/2016

Espai entre Encants: un espai obert.
• Tothom pot passejar pel Jardí comestible, respectant
les plantacions i instal·lacions (gossos lligats);
• Tothom pot participar de les activitats organitzades.
• Tothom pot participar en la construcció, plantació i gestió
comunitària de l'espai.

Espai entre Encants: foment de l'aprenentatge
cooperatiu i l'intercanvi de coneixements.
• Les persones participants faciliten l'acollida i la integració de tota
persona o col·lectiu interessat en participar.

Espai entre Encants: respecte al mediambient
i estalvi de recursos.

Espai entre Encants: col·lectiu i autogestionat.

• No utilitzem productes químics sintètics com fitohormones,
fertilitzants o pesticides. Realitzem agricultura ecològica.

• No hi ha parceles individuals.

• Privilegiem les llavors de varietats locals, plantes autòctones
i no invasives.

• Les parceles són col·lectives:
• distribuides en grups de treball en funció de la
disponibilitat horària;
• zones de jardí comunitari compartit i gestionat entre
totes les persones participants.
• Les accions les definim de manera col·lectiva i consensuada, en
particular les referents a l'ocupació del sòl o les despeses
finançades per eventuals subvencions.
• Comuniquem de la millor manera possible les activitats que
s'organitzin i les dates de trobada i assemblea.

• Mantenim la vida del sòl practicant tècniques d'encoixinat o
mantenint un mantell verd, tant en les zones plantades com en
les de passeig.
• No deixem perdre el menjar: quan la planta/fruit és madur el
collim i indiquem amb un cartell que es pot collir, excepte quan
es destina la reproducció de llavors.
• Estalviem aigua.
• Tota la matèria orgànica no animal es recupera per a
obtenir compost, els altres residus es destrien en els
contenidors habilitats per a facilitar el seu reciclatge.
• Mantenim l'espai ordenat i net.

Criteris d'ús de materials i d'actuacions per
normativa de l’Ajuntament
Criteri estètic
Materials
Fusta (tipus palets) i elements ja usats en les intervencions fetes
a la plaça (estaques de fusta i tanques de filferro).
No està permesa la utilització de plàstics ja que trenquen la
concordança amb la idea “d’espai natural”.

Colors
Les tonalitats dels elements han de ser neutres en el context
de zona verda (gama de tons verds i marrons).
*els vermells utilitzats fins ara eren per fer de reclam en contrast
amb el verd, però no n’hauríem d’abusar

Comunicació:
Si existeixen cartells estàndards de l’Ajuntament (tipus gossos
lligats…) cal utilitzar la mateixa tipografia o sol·licitar-los.
La resta d’indicacions han de tenir una uniformitat si són
d’informació estable. La comunicació variable en el plafó intern no
cal que sigui tant homogènia.

Seguretat
No podem pujar de l’alçada d’uns 90 cm quan fem alguna
intervenció a l'espai, ja que a més alçada es considera construcció,
pel que cal demanar permisos especials i que tècnics oficials
certififiquin la seguretat.
Tampoc podem utilitzar els palets per fer la tanca per qüestions
d’estabilitat, pels riscos que suposen les possibles caigudes i per
no poder trencar amb l'obertura visual del model actual.
Qualsevol actuació l’hem de comunicar (si creiem que hem de fer
alguna actuació fora d’aquests criteris ho hem de sol·licitar).

Grups de treball
Tothom que participa comparteix els principis bàsics del projecte.

Inscripcions

Ens organitzem en grups de treball en funció de la disponibilitat
horària i dels interessos. Oferim grups de matí, tarda o caps de
setmana per les tasques d'horticultura i jardineria, i un grup per a
les tasques de recuperació de materials i construcció creativa
(bricolatge).

Per inscriure't només cal facilitar el nom, el correu electrònic i el
telèfon. Caldrà omplir un petit formulari indicant aquestes
dades i triant en quines accions vols participar, quina disponibilitat
tens... Omple el formulari a Internet seguint
l'enllaç o llegint el codi QR amb el teu dispositiu
mòbil. Trobaràs també exemplars en paper
per si això de l'Internet trobes que no està fet
per a tu.

L'accés és obert en qualsevol horari. Els dies de trobada, d'acollida
i d'organització del treball de cada grup són:

nafent.info/wordpress/encants/inscripcio

Com puc participar?
Grups de treball

1

2

3

dilluns

dimecres

dissabte

17-19 h

10-12 h

11-14 h

Cada grup disposa d'uns espais prioritaris
d'actuació dins de l'Espai Entre Encants. Podeu
consultar el plànol al tauler d'informació del
Jardí o en format digital llegint el codi QR o
accedint a l'adreça web:

nafent.info/wordpress/encants/planol_grups

Organitzem la participació
La gestió col·lectiva requereix de la participació a les
assemblees de totes les persones que participen del projecte.
Proposem assemblees o trobades mensuals aproximadament,
preveient que es donin en les diferents franges de treball.

Cada grup organitza i coordina de forma interna les
seves tasques els dies de trobada, acollida i treball, i comunica
als altres grups les novetats, avenços i dificultats.
Per a consensuar les tasques comunes del jardí (accions
en les zones comunes, tallers, reg, compostatge, compres
col·lectives...) cada grup pot decidir establir una representació en
part dels seus components.

Comunicació
Comunicació externa

Horticultura comunitària del Jardí Comestible
Organització de l'Espai

Blog Espai entre Encants

Zones d'hort: Espais dissenyats i gestionats per cada grup. Es

http://nafent.info/wordpress/encants/

practica una agricultura ecològica amb l'objectiu d'aprendre a
produir aliments.

Facebook Espai entre Encants

Zones d'horticultura experimental: Gestionades de forma

https://www.facebook.com/espaientreencants/

principal per cada grup però obertes a la resta de participants en el
refrent a la decisió i colaboració tant de l'organització com del
disseny de l'espai i la seva gestió. Espais ideals per explorar les
tècniques de permacultura, com ara el cultiu sandwich (ferradura i
cercle), noves associacions... L'objectiu principal és l'aprenentatge i
l'experimentació, l'observació de les plantes i l'obtenció de llavors.

Panell de comunicació al mateix jardí.

Comunicació interna comuna
Llista de correu
Temes importants, convocatòries i actes
d'assamblees, seguiment, documents...
https://goo.gl/thkiiO

Whatsapp/Telefon: Avisos i logística del dia a dia.
Plafó: Informació de les tasques comunitàrias a
realitzar: reg, tallers, compartir tasques...

Comunicació interna grups
Cada grup decideix el seu mode de comunicació interna. Cada
setmana, després del dia de trobada, cada grup es compromet a
informar de les accions fetes i de les propostes als altres grups,
via correu electrònic i panell de comunicació físic.

Jardins: Gestió mixta, cada grup gestiona alguns espais i d'altres
són de tota la comunitat. Són els espais en els que els veïns/es
poden situar les plantas que duen. L'objectiu és embellir l'espai i
diversificar les espècies presents cara a afavorir la biodiversitat,
afavorir la presència d'animals beneficiosos per l'hort, l'obtenció de
llavors... pel que cal deixar florir i completar els cicles cara a la
seva obtenció. És l'espai ideal per les aromàtiques i remeieres.

Zones d'estada i passeig: Camins per recórrer l'espai -mirant
de no entrar en les parceles treballades, que es poden observar
des dels camins-, taules de cultiu adaptades, zones de planter,
espais infantils i familiars, àrea d'estada amb taules, àrea de
tallers.

Collita
Cada dia, després de les jornades de treball, es reparteix la collita
entre les persones que han col·laborat. Si el grup considera que té
excedent avisarà en el panell d'avisos per a que els altres grups
puguin collir i no es deixi perdre.

Organització de les tasques
Tasques individuals.
Fer planter.
Cuidar el compost.

Tasques grupals.
Disseny de la superfície d'hort que gestiona:
• Plantació d'hort
• Gestió i manteniment (podes, control d'herbes espontànies
mantenint la riquesa del sòl...).
• Generar la llista de tasques a realitzar i compartir-la al panell
d'avisos i informació.
• Proposar i organitzar tallers

Tasques comunitàries (1 responsable de cada grup)
• Reg.
• Adob/compost.
• Cura de les zones experimentals en els casos sense grup vinculat.
• Tasques de construcció i manteniment de l'espai.
• Situar ornamentals i fruiters que rebem com a donacions veïnals.

Inscriu-te!
Tothom que participa comparteix els principis bàsics del projecte.

Encara no t'has inscrit?
Organització dels grups de treball
i de les vies de comunicació
Ens organitzem en grups de treball en funció de la disponibilitat
horària i dels interessos. Oferim grups de matí, tarda o caps de
setmana per les tasques d'horticultura i jardineria, i un grup per a
les tasques de recuperació de materials i construcció creativa
(bricolatge).
L'accés és obert en qualsevol horari. Els dies de trobada, d'acollida
i d'organització del treball de cada grup són:
Cada grup disposa d'uns espais prioritaris
d'actuació dins de l'Espai Entre Encants. Podeu
consultar el plànol al tauler d'informació del
Jardí o en format digital llegint el codi QR o
accedint a l'adreça web:

nafent.info/wordpress/encants/planol_grups

Inscripcions
Per inscriure't només cal facilitar el nom, el correu electrònic i el
telèfon. Caldrà omplir un petit formulari indicant aquestes
dades i triant en quines accions vols participar, quina disponibilitat
tens... Omple el formulari a Internet seguint l'enllaç o llegint el
codi QR amb el teu dispositiu mòbil. Trobaràs també exemplars en
paper per si això de l'Internet trobes que no està fet per a tu.
Organitza't amb el grup per a fer arribar la informació!

https://goo.gl/PoYzaM

