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Reunions als Nuclis 

Construïm el nou Consell de Nuclis d’Argençola 

Nucli d’Argençola - 3 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 10 persones dels nuclis d’Argençola, Cal tender, Rocamora 

i masies. No hi va haver cap assistent del nucli de Contrast 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 manteniment dels camins per poder passar amb cotxe. L’aigua fa malbé ràpidament 
els camins fent forats i el pas de cotxes i tractors no ajuda en certs moments.  
Des de l’Ajuntament saben que és un dels principals temes a resoldre any rere any. 
S’explica una mica d’on venen el fons i opcions de rotació amb els que es treballa.  
 
- El camí de Rocamora a Bellmunt està en molt mal estat. 
 
- El manteniment i desbrossament del camí del Pou de gel, que és turístic i no es 
conserva. 
 
- L’antiga línia de telèfon va per terra, es creu que està anul·lada. Caldria retirar. 
 
- El dipòsit de l’aigua, plaça de l’Esglèsia-castell caldria reparar i dignificar la zona. 
S’explica des de la regidora que ja es té el Pla Director del Castell i que amb el suport 
de diputació es vol fer una intervenció en la zona del castell per tal de fer un treball de 
valorització del castell i conservació. A partir d’aquí es podrà actuar a la plaça. 
 

2. QUALITAT DE VIDA 
 
- Es demana poder posar bateria a l’antena, ja que quan marxa la llum de seguida et 
quedes incomunicat. 
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- La revisió del cablejat de telefònica. Hi ha diversos punts conflictius que caldria millorar. 
 
- La millora del clavegueram. Des del consistori s’informa que s’està treballant en un Pla 
de modernització del clavegueram i la depuradora. 
 
- Es demana la creació d’un Servei de Coordinació de buidat de fosses sèptiques de les 
masies. Crear una llista de dies on la gent es pugui apuntar. Així es podria pactar preus 
al unificar el servei. 
 
- Es comenta que es paga un cànon de sanejament des de les masies a l’ACA i aquest 
servei no es dóna. Veure com es pot revertir en el municipi aquest cànon. 
 
- La problemàtica de l’aigua. Actualment Argençola només té 1 punt de captació d’aigua. 
Hi ha hagut problema amb la bomba i el cablejat. Des del consistori s’ha parlat amb altes 
instàncies per mirar de donar solucions al problema, però aquestes no han estat 
possibles. Exemple: canal Segarra-Garrigues. Caldrà seguir explorant alternatives. 
 
- Treballar en l’enllumenat d’alguns nuclis. Hi havia un fanals solars que es van obtenir 
de Diba que no s’han instal·lat. Des del consistori s’explica que hi ha discrepàncies entre 
persones de les necessitats d’enllumenat. Caldria fer una nova detecció de necessitats 
dels veïns: qui en vol i qui no. 
 

3. OPORTUNITATS DE FUTUR 
 
- Es demana obrir l’església d’Argençola amb més assiduïtat ja que ara només es fa un 
cop l’any per festa major. S’entén que els pocs mossens d’ara no poden donar servei, 
però hi ha l’opció de la celebració de la paraula que no es necessita la presència del 
mossèn. Es podria mirar si hi hauria quòrum de fer-ho 1 cop al mes i si hi ha alguna 
persona que podria fer aquest tipus de celebració. 
 

4. COHESIÓ MUNICIPAL 
 
- Es demana la millora de la comunicació des de l’Ajuntament. L’APP de l’Ebando no 
tothom n’està al cas o coneix el canal. Actualment tothom fa servir el canal de Whatsapp. 
Es creu que crear un Canal de Distribució des de l’Ajuntament en que els veïns es 
poguessin apuntar, doncs podria anar molt bé. 
 
- La millora de l’eix viari intern entre Carbasí – Argençola – Clariana podria ajudar en la 
comunicació dins del municipi. Caldria veure quin tipus d’actuació caldria fer, si 
enquitranar o  estabilitzar d’alguna forma. 
 

5. CURA DE L’ENTORN 
 
- Hi ha molta runa a les cunetes i als boscos. 
 
- Hi ha abocaments a les corbes de les carreteres. 
 
- La recollida de voluminosos es fa a les cases no a les àrees de recollida. Caldria 
informar altre vegada del telèfon de demanda i de la possibilitat d’anar a la deixalleria 
de Santa Coloma, ja que hi ha un cert acord entre municipis. 
 
- La brossa dels jardins s’ha habilitat una esplanada. No es publicita gaire, ja que 
després venen gent de fora del municipi a fer abocaments allà i es descontrola. 
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En la part final, es demana que dels presents algú agafi la responsabilitat d’exercir de 
representant en el Consell de Nuclis d’Argençola que haurà de vetllar per les propostes, 
idees i problemàtiques que van sortir en la sessió. I també vetllar per rebre i traspassar 
la informació que es treballi al Consell de Nuclis a la resta de veïns i veïnes del nucli, 
tenint-lo com a referent. 
 
En el cas del nuclis d’Argençola, Cal Tender i masies els representants són: 
 
- Albert Morera – a.morera@gmail.com 
- Elisabet – elilicht84@gmail.com 
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