
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de desembre, celebrat el dia 20 de desembre del 2019, a 

les 19:30 al Club Pollença, Pollença.  

Persones assistents: 8 

 

➔ Temes a tractar: 

1. Projecte Undermoll (hort urbà explicat pel Tècnic del projecte).  

2. Consells d’àrea (proposta persones participants).  

3. Posicionament Podem Pollença respecte als complements salarials de 

membres de Podem IB.  

4. Diversos (si hi ha temps).  

 

➔ Desplegament dels temes 

1. Projecte Undermoll (hort urbà explicat pel Tècnic del projecte).  

 

Adrià Ordóñez explica el projecte que volen fer a Undermoll, projecte Urbà.  

 

Cultiu Biointensiu. Un mètode poc conegut. Fundación Biodiversidad, treballen 

desenvolupant el projecte. Moisés López treballa a la Conselleria d’Agricultura i va 

derivar a n’Adrià perquè pogués assessorar. Projecte d’Amics de la Terra, tot 

englobat.  

 

Han visitat terrenys de titularitat pública... devora la Residència (abocador), Pinaret 

(antiga piscina) i devora La Gola. Pensen que el millor lloc seria el de devora la 

Residència. Tot i això, el solar de La Gola també pot ser una bona opció (hi ha un 

projecte de reforestació). Hi ha el perill que el sòl estigui salinitzat.  

 

Dilluns es va constituir en Assemblea l’Associació Undermoll. Es va exposar projecte 

d’Hort Urbà i el d’Amics de la Terra. Aquest últim és d’àmbit Estatal. Es vol demostrar 

que aquest mètode (Cultiu Biointensiu) que té 8 pilars que es poden aplicar a tots 

els llocs del planeta...  

 

Es vol divulgar i experimentar el mètode. Per febrer 2020 es vol crear una xarxa de 54 

Horts col·laboradors en les 3 regions climàtiques d’Espanya (Galícia, Atlàntic) (Madrid i 

Aragó, Continental) i Balears (Mediterrani). Model agrari convencional està desfasat... 

cada vegada que s’ha sembrat s’ha de regenerar la terra. Es vol un mètode o cicle 

tancat.  

 

S’ofereix a Undermoll que participi en la xarxa de 54 horts urbans col·laboradors. 

Assessorament durant 2 anys, que implica beneficis per participar en el projecte com 

donar tècniques pròpies de l’Associació (analítica del sòl, per exemple), analítica del 

compost, assessorament i acompanyament i mitjans tècnics i materials de l’associació. 

Compromís Undermoll, en els 2 anys del projecte, aplicar en 3 cicles de cultiu (4 cultius 



 

diferents dins cada cicle). Com a mínim, han de muntar 2 “bancades” (20 m2 en total). 

És un mètode agroecològic (ha de ser sostenible i perdurable en el temps).  

 

Termini fins febrer 2020 per començar... dilluns tenen una reunió amb el Batle per 

exposar-li el projecte. Necessiten un solar disponible per desenvolupar el projecte.  

 

Seguretat alimentària: aliments al nostre abast, assequible i diversos.  

Sobirania alimentària: decisió sobre què cultivem, què mengem, com ho fem... 

aquest mètode pretén assegurar la seguretat alimentària del futur i també 

recuperar sobirania alimentària.  

 

 

2. Consells d’àrea (proposta persones participants).  

 

S’ha de designar un titular i un suplent per cada Consell d’Àrea, que són els següents:  

 

 
 

Es recordarà pel Whatsapp perquè la gent opini si vol estar en algun Consell d’àrea, de 

moment han mostrat interès na Yolanda.   

 

Consell d’àrea de festes; fires; mercats; comerç; esports; turisme i 

delegacions especials Cala Sant Vicenç i Port de Pollença ➔ Titular Yolanda 

Cruz del Río.  

 

 

3. Posicionament Podem Pollença respecte als complements salarials de 

membres de Podem IB.  

 

- Podem Estatal, què fa?  

 

- Comparar complements que cobren els altres funcionaris desplaçats entre illes.  

 

- Podem no és el que defensa Podem IB.  

 

S’acorda treballar en un comunicat de forma telemàtica per enviar-lo el dilluns 

23/12/2019.  

 



 

 

4. Diversos (si hi ha temps).  

Acaben els grups de treball. 

 

Signat, Podem Pollença 


