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Presentació 
Participativa 
Oberta
6 d’octubre 
a les 18:00 h
Sala de Plens 
d’Argençola

Més informació:

Ajuntament d’Argençola
Tel. 93 809 20 00
Plaça de Lluís Maria Xirinacs, s/n
08717 ARGENÇOLA
www.argencola.cat
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Vine a la presentació 
participativa sobre les previsions del pla 
i parlem del futur d’Argençola. Decidim el futur urbanístic d’Argençola.

Què és l’avanç 
del POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) és una norma de 
gran importància, que ordena urba-
nísticament el poble i el seu terme 
municipal i dissenya el seu desen-
volupament i creixement futurs.

L’avanç del POUM és un primer 
document genèric que forma part 
de la redacció del POUM i posa de 
manifest les intencions i els eixos 
principals del creixement i el 
desenvolupament del municipi. 
Marca els criteris bàsics a partir 
dels quals es construirà el model 
de poble desitjat.

Posarem sobre la taula els punts 
forts i febles del nostre municipi 
treballats amb la Comissió de 
seguiment del POUM.

Plantejament vigent
- NOUS CREIXEMENTS
- QUALIFICACIÓ
- ESPAI PÚBLIC
- NORMATIVA

Territori
- ACTIVITAT ECONÒMICA
- TURISME I NATURA
- PATRIMONI CONSTRUÏT
- RISCOS NATURALS

Pobles / Nuclis
- LOCALITZACIÓ
- MORFOLOGIA
- EQUIPAMENTS
- SERVEIS URBANS
- ESPAI PÚBLIC
- HABITATGE

Població
- COHESIÓ SOCIAL
- DINÀMIQUES 
- QUALITAT DE VIDA

Què us
presentarem?

Com hauríem de millorar els 
nuclis de població?

Com podríem aprofitar els 
recursos naturals i culturals 
del municipi de manera 
eficient i sostenible?
 
En què hauríem de millorar 
els nostres equipaments 
municipals? Hauríem de 
preveure nous equipaments?
 
Com podríem millorar els 
nostres espais públics dels 
nuclis? El carrers, les 
places...

Trobem impediments 
urbanístics per desenvolupar 
les nostres activitats?

Com podríem fomentar que 
es recuperessin les masies 
que en aquest moments 
es troben abandonades?
Quins serveis hauríem 
d’oferir per atreure nous 
habitants?

Com podríem diversificar 
l’activitat econòmica del 
municipi?

Com hauríem de fomentar 
l’estabilitat de la població 
als nuclis del municipi?

Quins 
escenaris de futur 

pensem  per 
Argençola?

Si tenim en compte que volem...

Millorar la qualitat de vida.
Posar en valor el patrimoni cultural i natural.
Mantenir l’equilibri 
entre els nuclis i el seu entorn.


