Foment de la Participació Ciutadana d’Argençola

Reunions als Nuclis
Construïm el nou Consell de Nuclis d’Argençola
Nucli de Carbasí - 17 de juliol de 2022 – 10:00h

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la creació del nou òrgan de participació
municipal, el Consell de Nuclis d’Argençola, es preveuen unes trobades amb els veïns i
veïnes de cada nucli del municipi.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:


Presentar el projecte de Consell de Nuclis de nou i els principals projectes de
vila del municipi.



Fer un treball de detecció de necessitats i problemàtiques de cada nucli i
possibles propostes d’actuació que surtin per a resoldre’ls.



Escollir el representant i suplent per assistir a les reunions del Consell de Nuclis
d’Argençola.

En la reunió hi van participar 5 persones dels nucli de Carbasí i masies.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió es va iniciar amb una presentació per part de l’Alcalde, Gumer Parcerisas i la
regidora de participació ciutadana, Marina Berenguer, per explicar el projecte de Consell
de Nuclis com a proposta de legislatura i els gran projectes de Vila com el Pla de gestió
de boscos, la Casa del tió i el Parc Agrari de la Conca d’Òdena.
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Després es va iniciar el procés de reflexió conjunta amb pluja d’idees. Aquesta pluja
d’idees va ser guiada a través de 5 grans temes de debat:
- Espais Públics: camins, carrers, places, equipaments,...
- Qualitat de Vida: subministraments, mobilitat, comunicacions,...
- Oportunitats de futur: laborals, familiars, de municipi,...
- Cohesió municipal: relacions dins del nucli, entre nuclis, vida de poble,...
- Cura de l’entorn: neteja, gestió residus, cura dels boscos i risc d’incendis,...
A partir d’aquest grans temes de debat es van generar les aportacions dels assistents
a la reunió on les aportacions han estat recollides en l’apartat de resultats de l’informe.

3. RESULTATS

En aquest apartat recollim les aportacions, debats i propostes que van sorgir al llarg de
la reunió. Els presentarem agrupats per 5 grans temes proposats.

1. ESPAIS PÚBLICS
- El carrer/camí de darrera que voreja el nucli de Carbasí el paviment està molt malament
i no té clavegueram. Caldria fer una revisió. S’hauria de demanar un estudi de la situació
del clavegueram de Carbasí a DIBA per tenir clar en el moment de fer depuradora –
digestiu.
- Es demana fer més seguiment de les actuacions o millores que es fan al nucli. Es
comenta el cas de les faroles, que va quedar la feina mal acabada, a mode d’exemple.
- Caldria saber quines cases hi fan vida més habitualment, per tenir clar si fer
depuradora-digestiu o depuradora ACA. Valorar-ho segons persones que hi resideixin
més habitualment. Ara amb la pandèmia pot haver canviat una mica.
- La font, el carter la va tombar i està per arreglar, des de fa més d’un any. Actualment
hi ha una manguera amb aixeta i no hi ha font.
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- S’hauria de fer una revisió de bancs. Caldria fer repàs, pintar o canviar si cal. Els que
hi ha tenen molt mal aspecte.

2. QUALITAT DE VIDA
- Preocupa el tema de l’aigua. S’ha establert ja un pla de contingència a tot Catalunya i
es preveu un estiu molt difícil, i ja veurem a la tardor. Un cop presentada la situació i
tràmits per aconseguir més punts de captació d’aigua, els veïns comenten que es podria
mirar l’opció de recuperar les antigues captacions d’aigua del nucli. Ja hi ha una caseta
amb una bomba, es podria estudiar fer una petita captació i revisió de la instal·lació ja
feta per tenir en opció del Pla B.
- Recuperar les cisternes de les cases.
- El telèfon fix la majoria ja l’han exclòs o s’han donat de baixa ja que no funciona. Es
comenta que molts van amb iguana. S’explica que hi ha la opció de l’Aircom que va per
repetidors i que en el cas de Carbasí poden tibar fàcilment des de l’antena d’Argençola.
- El tema del metge. Des d’Argençola s’ha perdut l’atenció al municipi després de la
pandèmia. Recomanen els veïns fer un petit recordatori dels horaris d’atenció a
Montmaneu, Jorba o en algun cas els que els toca anar a La Pobla. S’explica que en
algun cas s’ha hagut d’anar a la llacuna, fins i tot. Seria útil poder aclarir aquest servei.

3. OPORTUNITATS DE FUTUR
- Les oportunitats de futur per als joves passa per dos elements centrals: o realitzar
teletreball i per tant es necessita bona cobertura (que ara ni hi és) o per treballar en el
món agrari i rural on el problema és en les propietats i el desús del terreny agrari.
- Es comenta que a Montmaneu hi ha la previsió de crear un petit polígon que podria
donar alguna feina a la zona.
- En l’AvantPOUM que es va realitzar des de l’Ajuntament, s’apuntava que a Carbasí hi
havia l’opció de construir 4 o 5 cases al nucli. Però el POUM de moment no es podrà
finalitzar.

4. COHESIÓ MUNICIPAL
- La Festa Major de Carbasí s’ha perdut amb la pandèmia. Es podria recuperar. Miraran
de fer una reunió en un parell de setmanes per poder-ho deicidir.
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- L’Associació de veïns del nucli està en fase de dissolució ja que ha tingut
problemàtiques amb hisenda. Es comenta que tenir una associació per només per fer la
Festa Major potser no té sentit. Des de l’Ajuntament es comenta que es pot fer com els
altres nuclis que l’Ajuntament paga la factura del grup musical i dona suport amb tot el
material que tingui disponible.
- Es parla del tema de les immatriculacion si de com està el tema del local i la plaça. Es
comenta que la plaça és municipal, però el local no està clar. També es parla del
cementiri i des de l’ajuntament tenen un conveni amb l’església, com que és un servei
públic que l’Ajuntament ha de cobrir, millorar posar-se d’acord. L’església hauria de
mantenir l’estructura i l’ajuntament fer el manteniment bàsic de neteja i herbes.

5. CURA DE L’ENTORN
- El sistema de recollida funciona sense problemes aquí a Carbasí.
- Els boscos no són rentables, ja no hi ha ramats i hi ha tràmits per poder tallar arbres.
Des de l’Ajuntament s’ha reactivat l’Associació de propietaris forestals i el Pla de Gestió
del bosc, per veure quin recorregut se li pot donar per millorar la gestió dels boscos
d’Argençola.
En el cas del nuclis de Carbasí i masies els representants són:
SUPLENT: Teresa Miquel – tmiquelribera@gmail.com
Manca trobar la persona REPRESENTANT. Es comenta que falta diversa gent i que
caldria acordar. La Teresa s’ofereix com a Suplent, però caldria buscar una altra
persona. Intentaran donar en breu el nom de la persona que farà de representant, si fan
reunió per reactivar la festa major.
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