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Reunions als Nuclis 

Construïm el nou Consell de Nuclis d’Argençola 

Nucli de Clariana - 3 de juliol de 2022 – 12:00h 

 

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 7 persones dels nucli de Clariana, Plans de Ferran 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 
 

- Pel que fa els manteniment de camins, es reconeix que es difícil el seu manteniment, 
però caldria fer una llista anual de necessitats de camins per poder-ho valorar en 
conjunt. Des de l’Ajuntament s’insta a que els veïns i veïnes facin arribar les necessitats, 
ja que a vegades es pot passar per alt. La creació d’una llista de camins a fer intervenció 
potser seria útil i tenir un historial de les actuacions fetes i per fer. 
 
- Es comenta que els camins de Clariana-Contrast i Clariana-Jorba estan en mal estat i 
els caldria fer un manteniment.  
 

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, es comenta que cal un pla B que 
haurà de passar per gestionar-ho a través de cubes d’aigua. Es proposa començar a 
treballar en un servei de Coordinació d’aquesta opció per quan arribi el moment estar 
preparats. Tenir en compte tant els nuclis, com les masies. 
 
- Es comenta que el nucli de Clariana tindrà l’opció de connectar-se a la xarxa d’aigua 
en breu. 
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- Pel tema de les fosses sèptiques de les cases, es comenta la opció que a la reunió 
anterior havia sorgit com a proposta de coordinació del buidat per oferir un servei amb 
un millor preu al agrupar viatges. Es valora positivament pels presents. 
 
- La telefonia mòbil és un problema. Caldria millorar la cobertura ja que una veïna explica 
que no ha pogut posar ni alarma ja que no hi ha possibilitat de connexió. Parlar amb 
l’antena de Tous a veure si es podria redireccionar cap a Clariana i millorar connectivitat. 
 
- Un altre tema que es considera important és la seguretat. Hi ha hagut robatoris i hi ha 
una certa por. Es demana poder instal·lar algunes càmeres a l’entrada del nucli per 
poder controlar una mica i millorar la seguretat dels veïns i veïnes de Clariana. Es 
comenta que a Jorba ho han fet i és possible segons normativa. S’insta a l’Ajuntament 
a investigar en aquest sentit i poder oferir alguna opció. 
 

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. Caldria 
treballar en un banc de terres per tal de gestionar aquests espais agraris i donar 
oportunitats als més joves per accedir a la terra. 
 

4. COHESIÓ MUNICIPAL 
 
- Recuperar les Festes Majors de Contrast o Santa Maria del Camí. Són la manera de 
que la gent es trobi als diferents nuclis i l’excusa per crear una mica de comunitat. 
 
- Es comenta la proposta de la sessió anterior de crear un grup de whastapp del municipi 
d’Argençola com a canal de distribució d’informació important de municipi com a eina. 
Des de Clariana es comenta que ells ja tenen un grup de whastapp del nucli i que els 
funciona. 
 

5. CURA DE L’ENTORN 
 
- Pel que fa a la recollida d’escombraries, es comenta que no hi ha cap problema amb 
les àrees tancades i que funciona bé el sistema. 
 
- El que si que hi ha és abocaments no controlats a la zona dels Plans de Ferran i a Can 
Pere Martí una època també va ser molt conflictiu el tema dels abocaments. 
 
- Ull amb la gestió dels boscos. Amb la situació actual es té molta por de que un incendi 
pugui afectar a la zona. Caldria començar a aplicar algunes actuacions del Pla de Gestió 
de Boscos existents. 
 
- El pas de 4x4, quads o motos pels camins, sobretot després de plujes, fan malbé els 
camins. Caldria generar alguna normativa al respecte. 
 
- El tema de senglars, caçadors i gestions dels COTO’s. Caldria conèixer qui hi ha al 
capdavant de cada Coto per tal d’arribar amb un acords quan fan batudes ja que no 
tenen cura ni de la porqueria que generen ni que porten armes de foc. Caldria exigir un 
mínim de cura de l’entorn i en ús d’armes. 
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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 de Clariana, Plans de Ferran i masies els representants són: 
 
- Imma Martínez Muntadas: immamartinezmuntadas@gmail.com 
 
Manca trobar la persona SUPLENT. Es demana als assistents que intentin buscar 
alguna persona que ajudi amb la Imma en les seves funcions de representant del nucli. 
En Toni Lloret comenta que els hi dirà en els nous “fiols” que segurament en tenen ganes 
i la Sílvia comenta que en breu tenen reunió de preparació de Festa Major i que intentarà 
comentar que es busca aquesta persona. 
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