
PROTOCOL DURANT L’ESTAT D’ALARMA 

 

Després de molts dies, a partir del dia en què s’obri el parc Pla i 

Armengol, podem entrar en els horts. Però mentre duri l'estat 

d'alarma, hem establert un protocol de funcionament per treballar 

amb la màxima seguretat.  

L'objectiu d'aquest document és oferir sistemes i solucions per a 

implementar mesures que permetin l'accés a les persones usuàries als 

horts de manera segura (evitant aglomeracions, seguint les mesures de 

protecció individual...) per poder fer les tasques mínimes i la collita 

durant el temps de confinament. Pretenem que progressivament es 

puguin anar ampliant i flexibilitzant els mecanismes a mesura que es 

vagi avançant en el desconfinament. 

 

Accés als horts: 

Mentre duri l'estat d'alarma, i no es normalitzi la situació, s'acudirà a 

l'hort per a fer les tasques mínimes per al seu manteniment, la 

recollida de collita i plantació dels planters i cultius.  

 

-Només poden entrar en els horts les persones sòcies i que no siguin de 

risc.  

-Les persones de risc no podran entrar en l'hort fins a nous avisos 

oficials. 

-Per a evitar aglomeracions, s'estableix provisionalment un horari i 

un temps d'accés limitat. De moment, hem establert dues franges 

horàries: de 9.30 a 11.30 del matí i de 17.30 a 19.30 de la tarda. 

-Igualment, no es permetrà l'accés a més de 5 persones alhora. Es 

considera que aquest número és suficient per a fer les tasques 



bàsiques. Per a això, es formaran equips de treball amb la gent que s'ha 

apuntat a la llista que vam passar fa unes setmanes per correu 

electrònic; en cas que hi hagi persones que vulguin apuntar-se, hauran 

d'escriure a info@hortplaiarmengol.org o bé, si no tenen un altre mitjà, 

comunicar-lo en l'hort mateix. Aquests equips s'encarregaran de fer les 

tasques determinades per la comissió tècnica, sempre sota la 

supervisió d'un tècnic o una tècnica (ja sigui en directe o mitjançant 

xat per whatsUp). 

-És a dir, només podran entrar les persones apuntades en la llista. 

-Per a facilitar l'accés i no tenir problemes amb les claus, posarem de 

seguida que sigui possible un cadenat en l'entrada (com queda 

establert en el reglament) amb una combinació provisional. No obstant 

això, donades les dificultats d'adquirir en aquests moments un cadenat, 

en els primers dies continuarem obrint amb clau. 

 

A l'hort: 

-Higiene: A l'entrada deixarem gel higiènic, que tothom haurà 

d'utilitzar en entrar i sortir. 

-Es recomana evitar l'accés als espais d'ús comunitari. Per això, 

s'aconsella no usar els lavabos si no és en cas d’urgència.  

-És obligatori l'ús de màscara i guants. Les persones s’emportaran els 

guants i màscares de casa.  

-Eines: Un cop utilitzades, s'han de netejar bé els mànecs o les parts 

que s'han manipulat amb les mans amb sabó. 

-En els treballs es mantindrà la distància de seguretat d’1,5 metres. 

-Una persona de cada grup s'encarregarà de netejar la porta d'accés (i 

el cadenat o claus). 

 



-Repartiment de la collita: 

A determinar en funció del que, una vegada en l'hort, considerin els 

tècnics. 

 

 

-Sistemes de comunicació 

-Les persones que tinguin qualsevol dubte poden escriure a 

info@plaiarmengol.org 

 

-En l'entrada (o en un altre lloc) es posarà el protocol i un cartell 

informatiu amb les normes d'ús i funcionament durant aquest període.  

 

-Per a anar organitzant el treball en l'hort: reunions per xat per a 

planificar les tasques que cal realitzar, “tutories” a distància... 

 

 

Mètodes de desconfinament 

A mesura que es vagi avançant en el desconfinament, també es 

flexibilitzaran les mesures d'accés i ús dels horts (persones, horaris, 

temps de treball, ús d'espais comuns...), i s'ampliaran els treballs fins a 

tornar a la situació inicial abans del desconfinament.  
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