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Reunions als Nuclis 

Construïm el nou Consell de Nuclis d’Argençola 

Nucli de Porquerisses, Santa Maria del Camí, la Quinta Forca i masies - 17 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 10 persones dels nuclis de Porquerisses, Santa Maria del 

Camí, la Quinta Forca 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 
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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. 

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 

 

- La presència de vespes al parc. La regidora informa que ja s’ha fet una primer 

tractament que han de repetir dues vegades més i valorar si ha funcionat. Sinó funciona 

caldrà aplicar algun altre tractament, però ja s’està actuant. 

 

- Pel que fa al parc es recorda que no és de propietat municipal encara. Cal formalitzar 

els papers amb la sra. que va cedir els terrenys per tal que aquests puguin ser municipals 

i s’està treballant amb la fundació que la tutela. Sense que la propietat sigui municipal, 

l’ajuntament no hi pot fer cap actuació de millora. En el moment que s’arregli el tema de 

la propietat ja està pensat fer-hi una remodelació de tot el mobiliari per tal de tenir-ho en 

condicions. 
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- Caldria buidar les papereres. El brigada es deixa papereres sense buidar. Caldria 

establir una ruta de pas per tal que no passes, ja que a l’estiu amb l’increment de gent, 

s’omplen. Ex: avinguda dels plataners. 

 

- Cal netejar voreres i cunetes de les carreteres d’accés al nucli. No s’ha fet manteniment 

i els esbarzers i males herbes estan guanyant terreny a l’asfalt. Cal preveure un 

desbrossament cap al març-abril de cada any. Es comenta que això ho feia el Pujó, però 

que potser des de la pandèmia no se l’ha avisat més. Cal apuntar-se aquest tema per 

tal que es pugui tenir en compte. 

- La nomenclatura i números dels carrers i les cases del nucli actualment és inexistent. 

Des del consistori s’està treballant en un Carrer o Nomenclator de tot el municipi. No es 

poden repetir noms de carrers com passava ara i cal renumerar les cases ja que s’ha 

d’adequar tot per tal de poder ajudar a identificar bé els carrers i cases. Actualment, 

mossos, carters i emergències tenen moltes dificultats per identificar on han de dirigir-

se en molts casos. 

Un cop estigui aprovat es posarà senyalètica i números a disposició dels veïns. La 

regidora creu recordar que els noms del carrers de Porquerisses tindran a veure amb 

noms d’arbres. S’ha establert un criteri de tipologia de noms segons nuclis: noms 

d’arbres, noms de vents, noms de plantes,... 

 

- Cal fer una neteja de carrers, hi ha moltes plantes i males herbes abans de la Festa 

Major per tal que el poble quedi adequat. 

 

 

 

2. QUALITAT DE VIDA 

 

- A la Quinta Forca actuant no tenen ni TV ni comunicació telefònica. Estan tenint molts 

problemes.  

 

- S’explica que s’està estenent la fibra òptica cap a l’ajuntament des d’una actuació de 

la Generalitat de Catalunya. I que ha de ser l’ajuntament, que des del seu punt ho 

estengui a la resta de municipi. Aquesta és la política de la Generalitat per dir que tots 

els pobles de Catalunya tindran fibra òptica. Però no han pensat en casos com 

Argençola amb tants nuclis i tanta dispersió. Caldrà veure, però si des del punt elevat 

del nucli d’Argençola es podrà donar més servei per radiofreqüència amb el sistema 

d’”Aircom” i donar cobertura així a més nuclis i disseminats. Caldrà anar estudiant-ho. 

 

- El pas de camions encara és constant cap a la Finca d’Albarells on hi ha una rompuda 

per fer explotacions. S’està treballant amb el propietari per tal que donar-li accés des de 

l’entrada i així no haver de passar per tot el poble.  L'accés seria per l'altra punta del 

nucli, des d'on connectaria amb el camí de Porquerisses a Albarells. En aquest camí hi 

ha alguns punts que s'han d'eixamplar per facilitar el trànsit de camions, en concret hi 

ha un pont. Ja s'han fet tràmits a urbanisme, però s'està pendent del vist i plau del 

Ministeri d'Obres Públiques i Fomento que és l'administració competent pel tema del 
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pont. Quan això passi es donarà la llicència per tal que pugui fer-se l’accés. El propietari 

hi està d’acord i restem tots a l’espera. 

 

- Per tal de fomentar la transició energètica, es comenta que ja està vigent una 

bonificació sobre l’impost de l’IBI en un 50% en 5 anys pels veïns que instal·lin plaques 

solars als seus habitatge. Ja s’informarà amb més detall i es pot consultar a la web 

municipal. 

 

 

3. OPORTUNITATS DE FUTUR 

 

- A to de broma, es parla de les plantacions de marihuana de la Quinta Forca. 

 

- Es comenta que el fet de tenir un Casal d’Estiu ha ajudat molt a les famílies i que poder-

ho tenir enguany a Porquerisses ha estat fabulós per a les famílies del nucli, tot i que les 

del nucli d’Argençola no s’ho hagin pres bé a l’inici. Enlloc de canviar-ho cada any de 

lloc, es proposa fer 2 setmanes a Argençola i 2 setmanes a Porquerisses. Així quedaria 

mig i mig i serà decisió de les famílies portar els infants als casals, però així generaríem 

un petit esforç a les dues parts.  

 

- El Camí de Sant Jaume – Ignasià passa per Porquerisses. Potser caldria veure quina 

oportunitat pot generar per al nucli aquest pas de gent. Es podria oferir algun servei de 

bar o menjar a l’estiu, sobretot, per tal de donar un servei i alhora poder obtenir algun 

petit benefici pel nucli. Caldria estudiar-ho. 

 

 

4. COHESIÓ MUNICIPAL 

 

- La centralitat del nucli d’Argençola. Caldria descentralitzar o donar més cabuda a les 

iniciatives dels nuclis. O que per exemple les fires rotin entre els nuclis. Caldria més 

ajuda entre nuclis. Des de l’Ajuntament s’ha treballat molt en això. 

 

- L’Ajuntament explica que pel que fa les fires o activitats des del consistori es dona 

suport, però que darrera hi ha alguna associació o veí que organitza la proposta. 

L’Ajuntament ajuda i fa promoció, però està clar que sinó és perquè hi ha gent implicada 

no es podrien fer tantes coses en un poble com Argençola. Es posa com exemple les 

caminades, que es podrien fer repartides pels nuclis, però com que ho munta en Jaume 

Duran, ell coneix la zona de Rocamora i per tant la seva proposta d’activitat ha estat la 

d’anar cap allà. S’hauria de parlar amb ell per generar propostes de caminades a altres 

nuclis, per exemple. 

 

- Potser es podria fer un canal de watsapp entre els nuclis per quan hi hagin activitats 

per demanar ajuda o suport dels veïns d’altres nuclis també. 
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- La problemàtica amb un veïns en concret que generen molt problemes de convivència. 

Es demana més seguretat ja que els veïns es troben una mica indefensos davant les 

amenaces d’aquests llogaters. Han anat canviant els llogaters, però tots els que passen 

són cada cop pitjors. L’Ajuntament ha parlat amb els mossos i van quedar d’acord en 

que passarien més sovint. Els veïns comenten que això no ha passat. Caldria apretar-

ho de nou. Caldria estudiar posar càmeres de vigilància a l’entrada del poble com a 

mètode dissuasiu per intentar que no vegin aquest nucli com a un lloc on puguin 

instal·lar-se per dur a terme activitats conflictives. Una de les famílies comenta que 

només li queda que vendre’s la casa i marxar. Els veïns comenten que no pot ser que 

una família amb nens hagi de marxar del poble per culpa d’uns que ningú els vol. Es 

demana poder fer alguna actuació més al respecte. 

 

 

 

5. CURA DE L’ENTORN 

 

- Hi ha una gran acumulació de brossa, porqueria i deixalles davant d’algunes cases 

(se’n comenten dues en concret). Caldria fer un requeriment per tal que ho traguessin i 

sinó ho fan dir al brigada que ho faci. Cal però fer el procediment com cal per tal de 

deixar constància de la incidència. 

 

- La brossa a les cunetes, sobretot la de l’entrada a l’A2. També es comenta que hi ha 

un dels murs de contenció de pedra de l’A2 que està cada cop més abombada. Caldria 

comentar a la Generalitat aquest fet i demanar que vinguin a fer una revisió. Es comenta 

que el grup Auria són els encarregats de fer el manteniment i neteja de la carretera, se’ls 

comentarà el tema de la neteja. 

 

- Pel que fa a les rotondes de l’A2 es comenta que són molt lletges i estan molt deixades. 

Es demana si es podria fer alguna intervenció per embellir una mica l’espai ja que és 

l’accés al nucli i es voldria dignificar. Si cal, ho farien el mateixos veïns, però caldria 

demanar permís. 

 

 

 

 

En el cas del nuclis de Porquerisses, Santa Maria del Camí, la Quinta Forca i masies : 

 

REPRESENTANT: Ivan Gassó – ivangasso82@gmail.com  

SUPLENT:  Joan Sallent – foczero@gmail.com   
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