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Presentació de la memòria

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE PARTICIPACIÓ DEL POUM DE COPONS

L’Ajuntament de Copons des de l’any 2011 ha
apostat per implantar diferents polítiques
comunitàries a partir de la participació ciutadana
com a mecanisme per reconvertir la situació de desafecció accentuada i amb una manca de coresponsabilitat per part de la ciutadania.
L’equip de govern de la legislatura anterior i l’actual es van proposar revertir la percepció general, i
per aconseguir-ho es van fixar el següents objectius:
•
•
•

Restaurar la confiança,
Facilitar diversos canals de diàleg entre l’ajuntament i la comunitat, i
Facilitar canals de decisions compartides.

Per tal d’assolir aquests objectius s’han iniciat en els últims 5 anys tres línies estratègiques de
participació que es poden resumir en tres programes:
a) Intercopons
b) Govern Transparent
c) Pressupost Municipal

ACTIVITATS COMUNITÀRIES. Amb aquest programa es pretén incorporar la
ciutadania en la presa de decisions de l’equip de govern a través de la creació
del Consell de Poble i l’Assemblea del Poble. Ambdós són canals per informar i
debatre temes d’interès general i comunitari.

GOVERN TRANSPARENT. Amb aquest programa es pretén incorporar la ciutadania
en la presa de decisions de l’equip de govern a través de la creació del Consell de
Poble i l’Assemblea del Poble. Ambdós són canals per informar i debatre temes
d’interès general i comunitari.

PRESSUPOST MUNICIPAL. Aquest tercer i últim programa a implementar durant
l’any 2017 un cop s’han establert els altres dos programes, pretén donar poder
de decisió a la ciutadania per tal d’escollir les inversions i l’aplicació dels

recursos per generar valor en la comunitat.
En aquest plantejament estratègic del municipi de Copons cal situar un dels projectes més
importants del municipi, el POUM, una norma de llarga durada que pot marcar el futur del
municipi. El POUM té incorporat en el seu projecte una línia de treball de confecció de la norma
amb la participació dels ciutadans.
El full de ruta del programa global de participació es resumeix amb aquest mapa:

Des del consistori s’ha desenvolupat un programa de
participació del POUM molt ampli per tal d’afavorir la
màxima participació i l’adaptació a les diferents edats i
temàtiques.
En els documents que annexem en aquesta memòria e participació s’adjunten tots els materials i
conclusions extretes arran del desenvolupament del programa de participació.
Així, es va iniciar el programa participatiu del POUM amb una enquesta en profunditat a la
ciutadania que van omplir al voltant de 132 persones, un 56% de la població. Mitjançant
l’enquesta vam poder obtenir les percepcions existents vers la realitat actual i vers el futur
desenvolupament del municipi.
Posteriorment a l’enquesta es van confeccionar sessions participatives adaptades als diferents
grups d’edat:
•

Els més petits, a través de l’escola van configurar un seguit de propostes de futur pel
municipi treballant en el projecte trimestral sobre el poble.

•

Els joves, van tenir un taller participatiu propi i adaptat als seus ritmes i llenguatge on vam
tenir una visió més concreta sobre el que esperen del seu municipi.

•

Els adults, on es van desenvolupar tres taller participatius separats per àmbits: el territori i
l’entorn, els nuclis i el patrimoni i els equipaments i serveis.

En la memòria que s’adjunta, es documenten les metodologies utilitzades i les conclusions a les
quals han arribat els participants a les diferents sessions de participació realitzades des del mes de

març fins el maig de 2016. En les memòries de cada taller es conclouen un seguit d’informacions
consensuades i que per tant ens han de servir com a punt de partida per tenir en compte en la
redacció del POUM.
Els resultats de la iniciativa ha estat la d’una participació molt activa i de qualitat que ha diferit
molt poc de les conclusions i/o recomanacions tècniques prèvies i que caldran ajustar al sentir
majoritari de la població.
Des de l’equip tècnic i polític, s’han confeccionat tres grans mapes mentals sobre les aportacions,
propostes i percepcions que s’han obtingut a través de les diferents actuacions participatives
realitzades i que configuren l’univers futur de la comunitat.
Arriba ara el moment d’endreçar les línies de treball del POUM i adaptar aquest univers en al
redacció del document final, assegurant-nos que es tingui en compte les propostes i aportacions
que s’han treballat en aquest programa de participació tan extens.
Només manifestar la satisfacció i l’agraïment a totes les persones que han participat activament en
les diferents debats que s’han posat sobre la taula i que han contribuït a elaborar unes
alternatives urbanístiques adequades als temps actuals i amb la mirada posada en les generacions
futures que seran les que gaudiran de les normes que ara s’estan elaborant.
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Programa de participació ciutadana

El programa de participació ciutadana s’aprova en el ple municipal de l’ajuntament de
Copons del dia 28 d’octubre de 2015.
Els acords són publicats a: BOPB, de 9 de novembre de 2015 i DOGC, de 16 de
novembre de 2015.
Es dóna publicitat al document a través del web municipal i del taulell d’anuncis de
l’ajuntament.
Es publica un anunci en la plana 17 del diari l’Enllaç del dia 5 novembre.
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Tríptic Fòrums

El POUM és un instrument
singularitzador de les lleis
urbanístiques en un territori
concret, per tant determina no
només els criteris constructius,
sinó també els usos del territori,
el patrimoni a protegir i
conservar, les activitats
econòmiques, el tracte que
donem al medi ambient, els
serveis públics i en definitiva, els
serveis a la comunitat.

Programa
de participació
ciutadana
del POUM
Amb el suport de

El POUM ens permetrà disposar
d’un pla urbanístic que
respongui als reptes econòmics,
demogràfics i socials dels
propers anys
Ajuntament de Copons

Obert a tothom des dels 12 anys
Paper i telemàtica
www.copons.cat/POUM/enquesta
22 de febrer a 11 de març 2016

Obert a tothom
Adults:
Joves:
2-abril-16
22-març-16
30-abril-16
21-maig-16
Infants:
2n i 3r trimestre-16

sala
polivalent

Temàtiques
El territori
El patrimoni
Els serveis
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Programa
de participació
ciutadana

AVANÇ
del POUM
incorporació de les propostes
aprovació del ple municipal
juliol-16
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final
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El POUM és un instrument
singularitzador de les lleis
urbanístiques en un territori
concret, per tant determina no
només els criteris constructius,
sinó també els usos del territori,
el patrimoni a protegir i
conservar, les activitats
econòmiques, el tracte que
donem al medi ambient, els
serveis públics i en definitiva, els
serveis a la comunitat.

Programa
de participació
ciutadana
del POUM
Amb el suport de

El POUM ens permetrà disposar
d’un pla urbanístic que
respongui als reptes econòmics,
demogràfics i socials dels
propers anys
Ajuntament de Copons

enquesta

fòrums
oberts

Del 22 de febrer a
l’11 de març 2016

La pot contestar qualsevol persona que visqui a Copons,
que tingui casa, masia, camps, terrenys estigui empadronada o no,
i que sigui major de 12 anys. Un equip de voluntaris s’ocuparà
d’entregar i recollir l’enquestes en paper. Qui vulgui, podrà
contestar des del WEB.

22-març-16

fòrum jove. Dels 12 als 20 anys. Totes les temàtiques.

2-abril-16

fňrum general. Obert a tothom. El territori.
fòrum general. Obert a tothom. El patrimoni.

30-abril-16
21-maig-16
2n i 3r
trimestre-16

fòrum general. Obert a tothom. Els serveis a la comunitat.
fòrum infantil. Dels 12 als 20 anys. Totes les temàtiques.
Jornades de treball per tal d’abordar en clau de futur tots els aspectes
relacionats amb els tres eixos clau del POUM. Els participants disposaran de
la informació necessària i comptaran amb les tècniques de participació del
Consell Comarcal de l’Anoia i els tècnics de la Diputació de Barcelona.

En paper o a
www.copons.cat

Sala Polivalent. 9 a 13h
Sala Polivalent. 9 a 13h
Sala Polivalent. 9 a 13h
Sala Polivalent. 9 a 13h
Escola de Copons

Fase de
l’AVANÇ
fòrum general. Obert a tothom. Conclusions

fòrum
final

2-juliol-16

Jornada de confluència dels treballs de tots els grups i fòrums amb
l’objectiu de consensuar i integrar totes les conclusions i propostes
per incorporar-les al document de l’AVANÇ del POUM que ha de ser
aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

Document final del POUM. Aprovació Ple Ajuntament.

AVANÇ

Incorporació de totes les propostes sorgides del procés de participació.
Redacció del document AVANÇ que ha de ser aprovat pel Ple i
posteriorment en exposició pública durant 30 dies per si algú te
al·legacions a fer que seran ateses per l’Oficina del Pla.

Sala Polivalent. 9 a 13h
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Enquesta municipal

Enquesta ciutadana
febrer 2016

Ajuntament de Copons

Ajuntament de Copons
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Difusió Fòrum jove (cartell + banner )

6

Informe Fòrum jove

FÒRUM JOVE
Sessió de treball amb el jovent de Copons
Copons. 22 de març de 2016

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la realització del Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Copons, el passat 22 de març es va fer
la sessió de treball amb els joves d’entre 12 i 20 anys de Copons a la Sala de Plens
de l’Ajuntament.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:






Presentar el projecte del POUM
Donar veu pròpia als jovent del municipi en relació al desenvolupament futur
del municipi.
Adaptar les dinàmiques i reflexions al públic jove en una sessió específica per a
ells.

En la sessió participativa hi van ser presents un total de 14 joves del municipi durant
les dues hores que va durar el fòrum.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió tenia ben diferenciades quatre grans línies de debat o reflexió:
-

Expectatives de futur dels joves de Copons.

-

El futur del territori.

-

El futur del nucli o poble

-

El futur del joves
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Es va iniciar la sessió amb una pluja d’idees sobre les expectatives de futur dels joves
del municipi ampliant el màxim les seves reflexions sobre com els agradaria que fos
Copons si es volguessin quedar a viure al poble. Es diferenciaven les idees sobre el
que agradaria conservar i el que es canviaria o milloraria, per poder diferenciar els
aspectes que valoren positivament i negativament sobre el municipi.
A continuació se’ls va facilitar un mapa del territori de Copons amb el llistat de
patrimoni natural i arquitectònic per tal que escollissin individualment els 3 elements
que al seu criteri caldria conservar. Un cop escollits es va reflexionar sobre com caldria
conservar i preservar els diferents elements.
A continuació es va iniciar el procés de reflexió conjunta entorn el nucli de Copons.
Partint d’un plànol del nucli, es van anar definint els possibles usos dels espais lliures,
el patrimoni arquitectònic i el conjunt patrimonial del nucli que cal conservar i els
serveis existents o que són necessaris. Les reflexions s’anaven realitzant partir d’una
bateria de preguntes que el dinamitzador facilitava.
I per últim, es va debatre obertament el futur dels joves entorn tres grans temàtiques
vitals com són la feina, la família i l’escola dels fills. A partir d’aquest treball conjunt es
vol establir l’imaginari de futur dels joves de Copons.

3. RESULTATS
Per presentar els resultats s’utilitzarà una sistemàtica que permet donar una major
coherència a les idees i reflexions sorgides de la sessió. En primer lloc, es fa un bloc
d’anàlisi de les diverses idees sorgides arran de la pluja d’idees d’expectatives de
futur. En un segon bloc, a partir del plànol del territori s’analitzen els diversos elements
escollits així com els com caldria conservar-los i mantenir-los. I un tercer bloc, es
planteja el debat sorgit a partir de la bateria de preguntes treballades respecte al nucli.
I per últim, un quart bloc amb els tres pilars vitals dels joves relacionant-los amb el
municipi.
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Bloc 1: Expectatives de futur dels joves
En aquest primer bloc, els joves (per parelles) havien de fer una pluja d’idees sobre els
aspectes positius i negatius del poble a partir de la pregunta “En cas que volguessis
quedar-te a viure a Copons, Com t’agradaria que fos?
Un cop realitzada la pluja d'idees es van anar penjant a la paret agrupant-les per
temàtiques i identificant que es conservaria i que es canviaria del municipi. També es
van anar aprofundint en les diferents problemàtiques debatent-les entre tots a mesura
que es penjaven.

Com a aspectes del municipi que els agradaria conservar als joves hi ha:
-

Mantenir l’estil arquitectònic del poble, mantenir-ne l’harmonia estructural i
conservant les cases. No pisos.(4)

-

Les costums, festes i tradicions. La Festa Major, les caramelles i els traginers.
(4)

-

Conservar les zones emblemàtiques, l’espai natural i racons del municipi: font
de la vila, el gorg del nafre, el pi del Quildo,... (4)

-

Conserva l’escola. (4)

-

Les fonts, sobretot la font de la Vila i el Gorg del Nafre. (3)

-

La piscina amb el bar. (3)

-

Els Horts. (2)

-

Els camins, que actualment s’estan perdent. (1)

-

Les feixes, com a element emblemàtic del municipi. (1)
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-

La consulta mèdica. (1)

-

L’edifici de la Barraca, arreglar la teulada. (1)

Com a aspectes a canviar o millorar del municipi de Copons es proposen les
següents idees:
-

Millorar les festes del poble i recuperar la Festa dels Traginers de Copons. (5)

-

El transport públic (bus): ampliar serveis i horaris. (5)

-

Un local juvenil, un lloc de reunió i per fer activitats pel jovent. (3)

-

Millorar l’edifici de l’escola i les instal·lacions escolars. (3)

-

Recuperar i millorar el camp de futbol. (3)

-

Millorar la Barraca i treure’n profit. (2)

-

Rehabilitar la rectoria, però no la faria com a escola. (2)

-

Més comerços. (2)

-

Falta d’oportunitats i llocs de treball. (2)

-

L’oferta d’habitatge. Crear una oferta de preus d’habitatge assequible. (2)

-

Cases rurals i hospedatge per fomentar el turisme: hostal, alberg, casa rural.
Posar un punt d’informació turística. (2)

-

Una piscina coberta. (1)

-

Posar un cinema. (1)

-

Declarar el Pi del Quildo “arbre d’interès local”. (1)

-

Millorar el poliesportiu i fer pistes de pàdel. (1)

-

No cal fer nous edificis, sinó reparar els edificis que hi ha. (1)

-

El terra vermell del costat del poli no agrada. (1)

-

Tenir uns serveis públics (WC). (1)

-

La fàbrica de davant del pàrquing que està en desús. (1)

-

Falten espais per poder fer cinema o biblioteca i llocs d’estudi que estiguessin
més d’un dia obert. (1)

-

Espais bens adequats i segurs per aparcar. (1)

-

El sotabosc i el perill d’incendi. (1)

Dels aspectes positius presentats, tots els assistents hi van estar molt d’acord i no hi
va haver gaire debat al respecte. En ressaltem com a idees força ja que van estar
comentades per varis assistents el fet de conservar l’estructura arquitectònica,
conservar l’entorn natural i l’escola. A més a més de les tradicions i festes.
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Dins de l’apartat de festes es va apuntar que Copons tenia una festa pròpia al voltant
dels traginers i que s’ha perdut. Creuen interessant recuperar la festa i així poder
explicar el seu passat, i potenciar-ho com aspecte positiu del municipi per donar-se a
conèixer.
Dins dels aspectes negatius presentats, de la llarga llista en ressaltarem la manca de
transport públic i la recuperació de la Festa dels Traginers com a festa de promoció del
municipi vinculant-la amb el turisme. En un segon terme també ressaltem la manca
d’equipaments pels joves, la recuperació del camp de futbol i la millora de l’escola com
a elements que s’haurien de millorar.
Aquest primer exercici ens ha servit per marcar les principals idees de futur del
municipi de Copons detectant-ne les potencialitats i les necessitats de millora per
adaptar-se a les necessitats dels més joves.

Bloc 2: El futur del territori
Per grups i sobre un mapa de la infraestructura verda on es marquen els punts de
major interès natural del terme de Copons, cada jove va prioritzar 3 elements
patrimonials que conservarien.
Així els elements marcats per grups van ser:
Grup 1 (4 persones):
-

Gorg del Nafre (3)

-

Pi del Quildo (2)

-

Sant Pere de Copons (2)

-

Font del Freixe (1)

-

El Gorg salat (1)

-

Mas Lloretó i l’entorn de la riera de la roda (1)

-

La riera de sant Pere (1)

-

Pla del Camp i riera de Veciana (1)
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Grup 2 (5 persones):
-

Pi del Quildo (5)

-

Gorg del Bafre (4)

-

Font del Freixe (3)

-

Fàbrica de ciment (2)

-

La Rasa Fonda (1)

Grup 3 (5 persones):
-

Gorg del Nafre (4)

-

El molí del mig (2)

-

Pi del Quildo (2)

-

Mas Lloretó (1)

-

Sant Pere de Copons (1)

-

Font del Freixe (1)

-

Cova del Llop (1)

-

Font de la Canal (1)

-

Gorg Salat (1)

-

La Bandera (1)

Hi ha uns elements centrals que són comuns als diferents grups i que es van tractar de
com creuen que s’haurien de conservar i tractar per assegurar-ne el seu futur.
En el cas del Pi del Quildo, està molt clar que se li ha de donar un reconeixement
municipal propi (bé d’interès local) i habilitar-ho com a espai d’interès. Caldria fer-li les
cures necessàries per a mantenir-lo, envoltar-lo de tanques de fustes maques i posar
algun panell explicatiu per informar al visitant del que és. Caldria marcar un camí
d’interès turístic que dirigís a les persones cap al pi, per tal que el coneguin.
En el cas del Gorg del Nafre, es considera que últimament s’hi ha fet actuacions de
millora, però que s’ha desbrossat massa i tret molts arbres, perdent una mica l’encant
del lloc. També es creu que caldria habilitar l’espai per a relax o de passeig, amb
alguna taula o bancs més, ja que actualment només hi ha una el del costat de la font.
A part del Gorg del Nafre es considera que hi ha altres gorgs, com el Salat, que són
més desconeguts però molt més interessants a nivell patrimonial. Actualment no es fa
cap manteniment.
Com a nucli, Sant Pere de Copons, té un interès especial ja que és un nucli únic i
molt maco que cal conservar-lo com a tal. No es deixaria fer cap nova construcció.
6

Pel que fa les fonts, se n’han perdut moltes, però la Font del Freixe surt com una de
les principals a conservar i mantenir. Caldria fer actuacions de millora i neteja de
l’entorn i de conservació de la font, així com la zona d’accés. Altres fonts interessants
són la de la Canal o de la Bona Mossa. Caldria fer actuacions de recuperació en totes.
Com a proposta per conservar i donar a conèixer l’entorn de les rieres i les fonts, es
considera que es podria fer o marcar un camí vorejant el riu que afavorís el pas de
gent entre els Gorg del Nafre i el Gorg Salat. Un camí de natura que es pogués
disfrutar en família.
Bloc 3: El futur del poble
En aquest apartat es va voler treballar la conservació i preservació del nucli i del seu
patrimoni arquitectònic com a conjunt a partir d’una bateria de preguntes segons tres
grans àmbits que es van anar debatent en grup.
1) El patrimoni arquitectònic del nucli
Dins del nucli els principals elements singulars numeren els següents: L’església, els
Molins, La Plaça, l’escola, Cal Segura, Cal Poldo, la zona de la plaça porxada, Cala
Madora-comtessa, plaça del castell i alguns carrerons.
Es creu convenient fer alguna intervenció de manteniment o recuperació a la façana
de Cal Segura i assegurar a nivell municipal l’estil arquitectònic de les cases. Caldria
fer una normativa per protegir l’estil propi de les cases del nucli.
2) El nucli
Com a elements de valor del nucli és recalca que és tot el conjunt i també el valor de
les tradicions com els traginers o les caramelles. Valor que li dóna la pròpia gent que hi
viu i la seva història.
Pel que fa a la creació de nous habitatges, es considera que caldria prioritzar la
rehabilitació dels edificis existents al nucli abans de crear-ne de nous per tal de
mantenir l’estil arquitectònic i l’estil de les cases antigues. Es podrien compartimentar
les cases per tal de fer-ne pisos. Si s’hagués d’edificar s’hauria de vetllar per a
mantenir l’estructura del poble. No volen urbanitzacions ni a la zona d’en Sala ni en
altres llocs, per tant, que des de l’Ajuntament deixi clar que no es pot edificar en
aquests espais.
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3) Els serveis
Davant la pregunta de si tenim els equipaments que necessitem els joves contesten
que no. Remarquen que cal un local pel jovent, pistes de pàdel i frontó i algun caixer o
farmàcia ja que el municipi no en disposa de cap.
També s’apunta que hi ha l’espai de la rectoria sense utilitzar. Caldria donar-li més
d’un ús ja que podria contenir diversos serveis al seu interior al ser tant gran, tals com:
alberg, refugi, lavabos públics i espai jove.
Es considera que a nivell de serveis en falten, però que alguns no són viables. Com
per exemple, la piscina coberta que algú apuntava anteriorment. Es troben a faltar els
serveis de transport, que són molt mínims i la falta de cobertura dels mòbils ja que
només un parell de companyies funcionen a Copons.
Pel que fa al manteniment de l’espai urbà, s’apunten algunes idees a tenir en compte
tals com: el parc de petits al costat de la piscina que és minso, caldria arreglar i té
poques coses, posar bancs i zona de relax a la zona del camp de futbol on la gent
sovint hi va a caminar, el carreró del forn que cal arreglar i que porta a una esplanada
que està deixada. Pel que fa a les places del nucli es consideren que estan ben
arreglades.
Pel que fa a l’escola es creu que és un equipament important i de futur i que pot fer
créixer el poble. I la importància del contacte amb l’esport i la natura és molt
interessant per fer en grup. Es podrien fer excursions, cursos d’orientació i btt per
afavorir la promoció de l’esport en grup. Així es coneixeria l’entorn, s’utilitzarien els
camins i senders i s’afavoriria l’esport. Tenim un entorn privilegiat que s’ha d’aprofitar.
Se sap que venen gent de fora a practicar esport a Copons.

8

Bloc 4: El futur dels joves
En aquest últim bloc es va obrir un espai de debat sobre els tres pilars centrals del
futur dels joves de Copons: la feina, la família i l’escola.
Amb aquests tres pilars sobre la taula es van arribar a les següents conclusions:
- Pel que fa a la feina, viure a copons i treballar fora només és una solució si tens
cotxe. Reconeixen que hi ha gent que si ha de treballar a Barcelona fa el trajecte en
cotxe i després agafa l’autobús. Aquest trajecte però té un cost molt gran i pels joves
és difícil ja que cobren poc amb els si¡ous d’avui dia. Tot i així consideren que com a
joves volen marxar un temps a viure fora del poble, i ja tornaran després. Al no haverhi feina a Copons i no ser l’Anoia una comarca que ofereixi feina, es considera que
segurament els tocarà marxar cap a Barcelona.
- Pel que fa a la família, davant la pregunta de si es veuen establint la família a
Copons la gran majoria diuen que no, que els agradaria però creuen que els tocarà
marxar fora. Per als jove viure a Copons és important per a la infància. Consideren
però que si no poden viure a Copons segur que a l’estiu si que vindran amb la família.
La proximitat amb la família és important sobretot si el pares treballen. A nivell
comunitari però es considera que segons els veïns que et toquen tens més o menys
ajuda.
- Per últim, pel que fa a l’escola, els va costar molt imaginar el futur per quan
tinguessin fills. Tot i així, a nivell general consideraven que tenir una escola rural i amb
una metodologia innovadora pot afavorir l’arrelament dels petits al poble i que vingués
gent de fora. Així s’afavoriria el creixement del poble.
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Informe Fòrum . El territori

FÒRUM 1. EL TERRITORI
Sessió de treball oberta del POUM de Copons
Copons. 2 d’abril de 2016

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la realització del Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Copons, el passat 2 d’abril es va fer la
sessió de treball oberta a la ciutadania a la Sala Polivalent de Copons.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:






Presentar el projecte del POUM
Reflexionar entorn el territori i els valors naturals i de paisatge de futur.
Adaptar les dinàmiques i reflexions al públic per obtenir les expectatives de
desenvolupament del municipi.

En la sessió participativa hi van ser presents un total de 13 persones durant les tres
hores que va durar el fòrum.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió tenia ben diferenciades quatre grans línies de debat o reflexió:
-

Expectatives de futur de Copons.

-

El paisatge i els valors naturals

-

L’ús del territori i les activitats

-

Mobilitat i Salut

Es va iniciar la sessió amb una pluja d’idees sobre les expectatives de futur del
municipi ampliant el màxim les seves reflexions sobre què si i que no esperem del
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desenvolupament del nostre municipi. Es diferenciaven les idees sobre el que
agradaria conservar i el que es canviaria o milloraria, per poder diferenciar els
aspectes que valoren positivament i negativament sobre el futur del municipi.
A continuació se’ls va facilitar un quadre de treball on es treballaven els quatre
elements essencials per a la gestió del territori en grups de treball reduïts. Es van
marcar les reflexions entorn la gestió de la biomassa, la gestió dels residus, el
tractament de les aigües i la gestió de la fauna. D’aquests temes es va debatre quina
ha de ser la seva gestió per tal d’obtenir la màxima sostenibilitat, valor i progrés per la
comunitat.
A continuació, després de la pausa-cafè, es va iniciar el procés de reflexió conjunta
entorn l’ús del territori i les seves activitats. En un quadre es va voler valorar el model
de futur i pros i contres de les grans tipologies d’activitats diferenciades en: agricultura,
ramaderia, turisme i esport, la producció d’energia i els horts.
I per últim, es va debatre obertament sobre la mobilitat en el territori (xarxa de camins i
senders), en el nucli, fora del territori (xarxa viària). A partir de les necessitats
detectades, es demanaven quines actuacions es podrien realitzar des del propi
municipi.

3. RESULTATS
Per presentar els resultats s’utilitzarà una sistemàtica que permet donar una major
coherència a les idees i reflexions sorgides de la sessió. En primer lloc, es fa un bloc
d’anàlisi de les diverses idees sorgides arran de la pluja d’idees d’expectatives de
futur. En un segon bloc, a partir del quadre del paisatge i els valors naturals s’analitzen
els diversos elements recollits ens les reflexions sobre la seva gestió. I un tercer bloc,
es planteja el debat sorgit a partir dels models de futur de les diferents activitats que es
troben en el municipi. I per últim, un quart bloc amb les propostes sorgides per part del
grup de què es pot realitzar municipalment per tenir una bona mobilitat en tot el
territori.
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Bloc 1: Expectatives de futur
En aquest primer bloc, de forma individual havien de fer una pluja d’idees sobre els
aspectes positius i negatius del futur poble a partir de la pregunta “Que esperes que
ofereixi el nostre territori d’ara en 20 anys?”
Un cop realitzada la pluja d'idees es van anar penjant a la paret agrupant-les per
temàtiques i identificant que es conservaria i que es canviaria del municipi. També es
van anar aprofundint en les diferents problemàtiques debatent-les entre tots a mesura
que es penjaven.
Com a aspectes que si que esperarien que ofereixi el municipi en un futur hi ha:
-

Creació de petites indústries que podrien ser artesanals o transformadora de
productes (agrícola, agroalimentària, biomassa, energia sostenible, plantació
floral...). Que sigui un territori econòmicament dinàmic. Més activitats agrícola i
agroalimentària de valor afegit. (9)

-

Recuperar les fonts, marges i cabanes de pedra seca, neteja de les rieres,
aigües,... del territori. Manteniment dels espais naturals. (7)

-

La connexió de circuits peatonals amb circuits de proximitat, allargant-los cap a
Veciana i el molí de la Roda o cap a Jorba, fent-los accessibles. Camins per a
la gent gran. Adaptar corriols per fer pràctiques esportives diverses. Espai idela
per fer esport tranquil (low-sport). Fer rutes turístiques per promocionar el
municipi. (6)

-

Tenir nets els boscos amb medis naturals (ex. ramats, biomassa) (3)

-

Restaurar les pedres: les barraques de vinya i els molins que formen part del
paisatge del municipi. Potenciació del patrimoni. (3)

-

Esperem més unió amb la resta del territori de la Catalunya profunda (pagesia,
turisme, projectes ECO). La Toscana catalana. En aquest entorn amable i de
respecte natural afavorir la creació de turisme rural o activitats com hípiques,
artesanies, artistes i horts ecos. La sorpresa de la gent que entra en el
municipi. Ús turístic del municipi. (3)

-

Mantenir el corredor verd en bon estat i condicionat per l’ús lúdic que sigui una
via per conèixer el nostre entorn (2)

-

Mantenir els horts tal i com estan, però millorant el rec. El conjunt dels horts:
les terrasses i la comunitat de regants. (2)

-

Créixer sens perdre la ruralitat del municipi. (2)
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-

Recuperar habitatges que ja hi són i no serveixen per a ningú. La restauració
d’habitatge per tal que la població creixi sense que el nucli ha faci gaire i pugui
mantenir l’estil arquitectònic. (2)

-

Respecte a la tradició i la seva gent. Població cohesionada, dinàmica... que
s’associï per generar els canvis i l’oferta cultural que vol el seu territori. (2)

-

Teixit residencial en lloc d’indústria al sud del municipi.

-

Un canvi en la canalització de les aigües de les rieres mantenint l’encant
natural.

-

Esperem que els pagesos siguin respectuosos o tendeixin cap a l’agricultura
ecològica (no productes tipus clots de depuradores).

Com a aspectes que no esperarien del futur del municipi es proposen les següents
idees:
-

Que la indústria no afecti o malmeti el paisatge.

-

Esperem que hi hagi més control sobre granges, purins, abocadors incontrolats
i totxo sense mesura ja que no es vol per municipi.

-

No esperem pobles fantasmes i sense cap indústria o activitat econòmica.

-

Esperem que no es trenqui la línia rural actual del municipi.

-

No esperem ser un lloc ideal per ubicar-hi abocadors o un tenir un entorn fruit
de la desertització. Control de l’aigua, de la química als camps, del bosc.
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Dels aspectes positius presentats, els assistents van oferir un gran ventall del que
esperaven que fos Copons en el seu futur, on tots van estar molt d’acord i van estar
molt en la mateixa línia de discurs. En ressaltem com a idees força ja que van estar
comentades per varis assistents el fet d’afavorir la creació d’empreses i petites
indústries molt lligades amb la artesania, la transformació agroalimentària o la energia
sostenible. Les activitats són molt lligades amb la conservació i el respecte amb
l’entorn. També en destaquem el manteniment i recuperació del paisatge o entorn,
sobretot de les seves rieres i fonts. L’aigua com l’element central del municipi. I per
últim, es va parlar molt de l’ús turístics i d’oci del l’entorn. Es creu convenient potenciar
una xarxa de camins i senders adaptats a la població per fer-ne un ús lúdics i alhora
que puguin ser un reclam turístic que serveixi per donar a conèixer aquest entorn
natural i rural que encara conserva Copons. Es veu el turisme rural com una
oportunitat per tenir una activitats econòmica sostenible amb el territori.
Dins dels aspectes negatius presentats, de la curta llista en ressaltarem la conservació
del paisatge per sobre de la indústria o la construcció, però es vol també un poble que
no sigui mort. Per tant, caldria buscar un equilibri.
Aquest primer exercici ens va servir per marcar les principals idees de futur del territori
de Copons detectant-ne les potencialitats de desenvolupament. Cal ressaltar que el
grup ha estat molt constructiu ja que hi ha hagut moltes idees i propostes en sentit
positiu i molt poques i clares sobre el que no esperen pel futur del territori.

Bloc 2: El paisatge i els valors naturals
Per treballar els models de gestió del territori en diferents aspectes, es van crear 2
grups de treball de 5 o 6 persones sobre un quadre de reflexió. Posteriorment es va
posar en comú i es va debatre sobre el camí que es vol seguir.
Els resultats del debat conjunt i les reflexions que cal tenir en compte són:
1) La gestió de la biomassa (boscos)
- Cal realitzar un Pla Integral de gestió de la Biomassa on hi treballin conjuntament els
propietaris, l’administració i l’empresa. Cal que hi hagi un “win-win” i que tothom hi
guanyi. Des de l’administració s’hauria de promoure o afavorir l’ús de la biomassa a
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través d’ajudes o convenis. Aquest Pla podria incloure altres municipis colindants a
Copons, ja que s’ha d’assegurar un quantitat de bosc ampli per tal que sigui rendible.
- Es demana impulsar iniciatives privades, públiques (plans d’ocupació o ramats de
neteja del bosc) o de voluntariat per a la neteja dels boscos.
- A través de crear un pla de gestió dels boscos els coponencs en trauríem el fet de
tenir el boscos nets i endreçats, la prevenció en el risc d’incendis i la possibilitat
d’obtenir una energia neta i potser més econòmica.
- La gestió dels boscos a través de la biomassa, pot ser molt profitós tant pels
propietaris com les empreses d’explotació o manteniment, afavorint l’ocupació en
aquest sector.
2) La gestió dels residus
- Es creu que actualment hi ha una bona gestió dels residus, i el fet que estiguin els
contenidors agrupats i no escampats pel poble és positiu. L’únic fet negatiu és per part
de la gent gran o que té dificultats de mobilitats. Potser es podria donar algun servei
d’ajuda a les persones grans a tirar la brossa.
- Caldria fer alguna campanya de sensibilització a la gent per tal de potenciar el
reciclatge i fer-ho correctament. Es detecta que a vegades es llencen deixalles allà on
no toca.
- Es podria tenir un servei de deixalleria un cop al mes per als productes especials o
contaminants.
- Afavorir la gestió dels residus orgànics per tal de fer adob. Què passa amb la
orgànica comunitària? Es vol saber la gestió que es fa i l’ús que es podria fer.
- Caldria vetllar per a la neteja dels contenidors ja que sovint generen moltes olors i a
l’estiu mosques.
- El que pot aportar a la gent del municipi una bona gestió dels residus i reciclatge és
la millora de l’entorn, adob per a ús privat i l’abaratiment de les taxes. Per tant, cal
afavorir una bona gestió i una bona sensibilització de la comunitat en favor del
reciclatge.
3) La gestió de les aigües
- Es creu que es podria optar per construir una depuradora ecològica, que tot i que
necessita de més espai que la resta, Copons té prou territori per poder tenir-la.
- Caldria tenir més control sobre l’abocament de purins incontrolats i l’ús de productes
tòxics per a l’agricultura. A Sant Pere quan plou l’aigua baixa amb molta bromera.
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S’hauria de generar un acord municipal entre ajuntament i veïns per tal de prohibir
algunes actuacions o usos en aquest sentit. A Sant Pere no poden veure aigua de
l’aixeta degut als nitrats existents.
- Es demana poder tenir anàlisis d’on ve l’aigua per tal d’assegurar o treballar per a la
qualitat de les aigües del riu. I així detectar mals usos.
- S’hauria de garantir un cabal mínim de les rieres. Actualment es creu que hi ha
privats que agafen aigua i es creu que s’hauria de controlar. En els horts s’hauria de
potenciar l’ús del gota a gota com a mecanisme de regadiu.
- El fet de tenir una bona gestió tant de l’aigua com de les aigües residuals, pot aportar
a la comunitat les fet de tenir una major qualitat de l’aigua, menys olor i un impacte
visual menor.
- A més a més, s’apunten algunes propostes per tal d’obtenir més beneficis
comunitaris tals com l’aprofitament de les aigües brutes (p.ex. de la rentadora) o
l’aprofitament de les aigües pluvials de forma comunitària. Des de l’Ajuntament cal fer
una campanya de sensibilització en la reutilització de les aigües grises i pluvials.
4) La gestió de la fauna
- Es comenta que no es té gaire coneixement sobre la fauna existent al territori, ni
quina és la fauna autòctona. Potser es podria realitzar algun estudi al respecte.
- El que si que es té clar es que caldria tenir un control sobre la cadena tròfica,
afavorint o protegint algunes espècies contra les espècies invasores.
- Es detecta que hi ha molt porc senglar (tot i que no es considera un problema) i pocs
conills. Es creu que pot ser degut a causa que hi ha animals que mengen tòxics i es
moren.
- Amb una bona gestió de la fauna en traiem tenir un entorn equilibrat i l’obtenció de
productes provinent dels animals, com per exemple, la mel. A més, pagesos i caçadors
en poden treure profit i treballar per a obtenir aquest equilibri que es desitja.
Bloc 3: L’ús del territori i les activitat
En aquest apartat es va voler treballar els models d’ús i activitats econòmiques
desitjables per al territori, tenint en compte la sostenibilitat i els valors que poden
aportar a la comunitat.
Es van treballar per separat les següents activitats:
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1) L’agricultura:
- Des dels dos grups s’aposta per un model d’agricultura ecològica, tant pel que fa als
camps de cereals extensiu existents com als horts. Caldria reconduir l’agricultura cap a
explotacions ecològiques, potser afavorint-les amb ajudes.
- S’han detectat cases de modificacions topogràfiques importants per a la creació de
grans extensions de conreu. Es creu que seria més responsable afavorir explotacions
petites que fomentessin un model d’agricultura ecològica. Però és difícil d’aconseguir
ja que caldria conscienciar tant als agricultors com als propietaris dels camps.
- El model a afavorir seria el d’una agricultura a petita escala o de proximitat que
busqués més la qualitat que la quantitat. Es creu que la clientela cada cop està més
sensibilitzada en aquest sentit i busca aquesta garantia de producte ecològic o de
proximitat. Pot ser un model de futur sostenible davant la demanda creixent.
- Els pros que oferiria el tenir un model d’agricultura a petita escala és que es podria
potenciar o crear una denominació d’origen o marca Copons. Un segell que podria
donar un valor afegit al producte. I a partir del producte de qualitat es podria començar
a treballar en l’elaboració o transformació dels productes per tal de tenir una diversitat
de productes a oferir. Tot això pot crear ocupació al municipi.
- Una proposta que s’apunta per tal d’afavorir a la comunitat seria el d’aprofitar els
sobrants dels horts de Copons creant una cooperativa o negoci o bé optant per la
solidaritat i donar els sobrants. Es podria valorar com gestionar aquests sobrants de la
millor manera.
- Una altra proposta que sorgeix en el debat és el de crear un projecte de recuperació
dels marges i terrasses que configuren el paisatge de Copons amb explotacions
ecològiques tals com vinyes, herbes remeieres o medicinals,... (s’anomena una
experiència a través de l’explotació del safrà).
2) La ramaderia:
- Es considera que la ramaderia a gran escala sol ser problemàtica pels temes de
purins, tot i que dins del municipi no hi ha activitat ramadera important. Assegurar-se
obtenir explotacions respectuoses amb el medi ambient. Es considera que seria més
favorable afavorir una ramaderia responsable tal com es demana amb l’agricultura.
- S’hauria d’afavorir una ramaderia a petita escala que ajudes a la transformació en
productes finals artesans, tals com formatges, cerveses,....
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- Es podria afavorir el tenir els animals com a complements dels horts. Per exemple,
aviram per obtenir ous. O tenir ramats de cabres per a neteja forestal i que es pogués
obtenir llet per a fer formatges.
3) El turisme i l’esport:
- Ambdós grups s’aposta per un model de turisme familiar o rural que fos respectuós
amb l’entorn. El turisme es creu que es una activitats que a Copons no està
desenvolupada però que té molt de recorregut ja que s’està en un lloc ben comunicat i
privilegiat.
- El turisme es podria lligar al model d’agricultura i productes ecològics, buscant la
ruralitat, la qualitat i la proximitat. Es creu que pot tenir molt de recorregut.
- No s’està en contra de l’esport de motor, però si que hauria de ser controlat ja que fa
molt de soroll. Es considera que les motos de trial són els que mantenen els camins i
senders (les d’enduro són les que destrossen).
- Com a activitat turística es creu que es podria potenciar l’esport de natura lligada al
senderisme i a la Btt.

Des de l’Ajuntament s’haurien de promoure rutes, circuits,

arreglar camins entorn el patrimoni dels molins o les fonts.
- També es creu que una activitat d’hípica podria ser una activitat interessant.
- A Copons hi ha una manca d’allotjament rural. Com que a nivell privat no hi ha
aquesta iniciativa potser es podria fer a nivell municipal. Es podria habilitar una zona
de caravaning que necessita una inversió mínima i és un tipus de turista interessant
pel municipi ja que són molt responsables amb el medi o bé arranjar algun espai en
desús com a alberg (antiga escola si es trasllada a la rectoria). També es podria
treballar en una Borsa d’habitatge d’ús turístic de les cases que estan buides (tipus
AIRB&B) que es gestionés a través d’una web comuna de Copons.
- Amb el turisme, el bar de Copons podria tenir més massa de clients i ser més
rendible. S’asseguraria tenir l’establiment obert i sense tants canvis de gerencia.
- Caldria vincular des del municipi de Copons rutes amb el Camí de Sant Jaume i
Camí Ignasià i GR’s existents ja que tenen un reconeixement que pot portar gent al
municipi.
- Crear un turisme vinculat a l’aigua (turisme d’aigua) a través del gorgs i salts d’aigua
existents entre les dues rieres. Caldria netejar alguns espais i adaptar-los o fer-los
accessibles tant a la població com als visitants.
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4) La producció d’energia:
- Tal i com s’ha apuntat en el bloc anterior la producció d’energia a través de la
biomassa es veu com a una bona opció a treballar des del municipi de Copons.
- Es creu que caldria promocionar l’eficiència energètica en les cases.
- Pel que fa a la energia eòlica o solar no s’aposta per una producció massiva, però si
que es podria afavorir la producció d’aquesta energia per a l’autoconsum o consum
comunitari.
Aquestes han estat les principals reflexions que es van apuntar pel que fa les activitats
econòmiques d’explotació del territori donant uns models molt clars i unes propostes
d’actuació concretes. Cal dir, que tots els presents van estar molt en consonància cap
el model de Copons hauria de tenir, per tant, no hi ha hagut desavinences. Han estat
moltes propostes constructives i durant el debat s’ha mostrat un interès en continuar
treballant en aquest sentit

Bloc 4: Mobilitat i salut
En aquest últim bloc per manca de temps, es va treballar bàsicament en la mobilitat
(tot i que la salut es va tocar indirectament quan es va parlar de la xarxa de camins i
senders).
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Es van distingir tres tipologies de mobilitats que es van posar sobre la taula i a les que
es van arribar a les següents conclusions:
- Pel que fa a la xarxa de camins i senders, es creu que seria molt interessant el de
crear una ruta que connecti el poble sense cotxe, per exemple, cap a Jorba. Un camí
que es pogués fer en btt o caminant amb seguretat (no pas de cotxes). No cal que
s’arreglin molt els camins, simplement compactant-los i senyalitzant-los.
- Pel que fa a la mobilitat dins del nucli, s’apunta que caldria millorar algun trajecte
dins del poble per a fer-lo accessible per a les persones amb dificultats de mobilitat. Es
valora molt positivament l’aposta que es va fer de treure els cotxes del poble i l’actual
ús dels pàrquings. Es considera que cal tenir els terres dels carrers més macos, no
cimentar-los sinó empedrar-los per tal d’embellir-los. Un dels camins o ruta que creuen
que cal netejar i habilitar correctament per a totes les persones és el camí dels molins
fins a la roquera, que ara no està en bones condicions. Es creu que es podria treballar
comunitàriament per embellir el poble, per exemple, promovent que la gent posi flors
als balcons i que es treballés en el projecte de “Poble Florit”. Pot crear un ambient molt
maco per afavorir la mobilitat a peu pel nucli, sobretot, dels visitants. Tenir un nucli
maco pot augmentar el sentiment de pertinença i d’orgull de poble, a part de renom per
la seva excepcionalitat.
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- Per últim, pel que fa a la xarxa viària, es considera que els horaris del transport
públic són horribles i que el servei és deficitari. Com que el servei públic no depèn de
nosaltres i actualment no es creu que es pugui arreglar aquest problemàtica, s’aposta
per crear projectes que puguin ajudar a solucionar aquesta problemàtica. Les
propostes que sorgeixen són:
1) Crear una xarxa de mobilitat de Copons que s’aprofitin els cotxes que van sols i
s’aposti pel transport col·lectiu. Es podria crear el projecte de “Cotxe Solidari” amb una
normativa, carnet i assegurança. Sovint es porten menors i molta gent té por que això
els suposi un problema. Estudiar si hi hauria la possibilitat de tenir una assegurança
comuna que cobris el projecte.
2) Un Servei de Taxi compartit per exemple per anar al mercat. Projecte “Anem a
mercat”. Es podria parlar amb el Ricard i fer un horari de sortida i de tornada i
compartir despeses. També es podria fer per anar al metge. Potser des de
l’Ajuntament es podria la gestió d’agrupar a les persones i demanar el servei.

12
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FÒRUM 2. ELS NUCLIS I EL PATRIMONI
Sessió de treball oberta del POUM de Copons
Copons. 30 d’abril de 2016

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la realització del Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Copons, el passat 30 d’abril es va fer la
segona sessió de treball oberta a la ciutadania a la Sala Polivalent de Copons.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:






Presentar el projecte del POUM
Reflexionar entorn els nuclis de població i els valors patrimonials de futur.
Adaptar les dinàmiques i reflexions al públic per obtenir les expectatives de
desenvolupament del municipi.

En la sessió participativa hi van ser presents un total de 12 persones durant les tres
hores que va durar el fòrum.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió tenia ben diferenciades quatre grans línies de debat o reflexió:
-

Expectatives de futur de Copons.

-

El patrimoni arquitectònic.

-

L’espai públic.

-

El Model de Poble.

Es va iniciar la sessió amb una pluja d’idees sobre les expectatives de futur del
municipi ampliant el màxim les seves reflexions sobre què si i que no esperem del
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model de creixement del nostre municipi. Es diferenciaven les idees sobre el que
agradaria conservar i el que es canviaria o milloraria, per poder diferenciar els
aspectes que valoren positivament i negativament del creixement del municipi.
A continuació se’ls va facilitar un quadre de treball on es treballaven els quatre
elements essencials per a la gestió del patrimoni arquitectònic existent en grups de
treball reduïts. Es van marcar les reflexions entorn els nuclis de població, els elements
patrimonials catalogats o no, la protecció del patrimoni i l’ús i valor del patrimoni
existent. D’aquests temes es va debatre quina ha de ser la seva gestió per tal d’obtenir
la màxima sostenibilitat, valor i progrés per la comunitat.
A continuació, després de la pausa-cafè, es va iniciar el procés de reflexió conjunta
entorn l’espai públic. En un quadre es va voler valorar el model de futur i pros i contres
dels usos actuals de l’espai públic i de les millores o mancances existents com:
mobiliari, enjardinament, neteja, accessibilitat o mobilitat en els nuclis.
I per últim, es va debatre obertament sobre la mobilitat en el model de poble i el futur
creixement d’aquests. A partir de l’expectativa de creixement en 20 anys, se’ls
demanava als participants que opinessin sobre com i on s’ha de créixer, que es pot fer
per afavorir aquest creixement i quin tipus d’habitatge s’ha de promoure.

3. RESULTATS
Per presentar els resultats s’utilitzarà una sistemàtica que permet donar una major
coherència a les idees i reflexions sorgides de la sessió. En primer lloc, es fa un bloc
d’anàlisi de les diverses idees sorgides arran de la pluja d’idees d’expectatives de
futur. En un segon bloc, a partir del quadre del catàleg de patrimoni arquitectònic
s’analitzen els diversos elements recollits ens les reflexions sobre la seva gestió. I un
tercer bloc, es planteja el debat sorgit a partir dels usos i mancances o accions de
millora de l’espai públic. I per últim, un quart bloc amb les propostes sorgides per part
del grup sobre el model de poble i sobre el creixement d’aquest, es reflexiona
conjuntament sobre el com, on i qui ha de promoure i ocupar aquest nou habitatge que
doni el creixement desitjat al municipi.
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Bloc 1: Expectatives de futur
En aquest primer bloc, de forma individual havien de fer una pluja d’idees sobre els
aspectes de creixement i model de futur poble a partir de la pregunta “D’aquí 20 anys,
quants habitants ha de tenir Copons? Quin model de poble ens imaginem?”
Un cop realitzada la pluja d'idees es van anar penjant a la paret agrupant-les per
temàtiques i identificant aquet model de futur de municipi. També es van anar
aprofundint en les diferents problemàtiques debatent-les entre tots a mesura que es
penjaven.
Com a aspectes que si que esperarien que ofereixi el municipi en un futur hi ha:
-

Creixement integrat o microurbanisme. Es vol créixer una mica als espais que
ho permeten (zona castell). Mantenir la idiosincràsia de cada nucli existent, en
cas que sigui necessari ampliar-ne algun. Conservar l’estil i estètica de les
construccions actuals, mantenir el bon gust. (6)

-

Creixement moderat i que asseguri els serveis bàsics a la població. Que creixi
a poc a poc. Mantenir l’identitat com a nucli. (3)

-

Millorar les comunicacions entre el nucli principal i cada un dels altres per tal
que siguin idonis. Millorat el camí cap a Sant Pere. Ampliar la carretera i els
ponts que van cap al camp de futbol. (3)

-

Volem més gent a les cases que actualment ja tenim. Que els habitatges buits
puguin ser habitats. (2)

-

Volem els carrers arreglats. El mobiliari urbà ben complert. (2)

-

Donar resposta a dues tipologies d’habitatge específica per a gent gran i
parelles joves, que sovint tenen recursos més limitats, i que actualment no
existeix (1).

-

Volem uns serveis mínims: forn, botigueta, escola, bar, metge,... (1)

-

Volem zones esportives i d’oci. (1)

-

Caldria un ajut per a la conservació i millora de les façanes. (1)

-

Promoure habitatges amb tallers artesanals als seus baixos. (1)

-

Més obertura a l’exterior. (1)

-

L’Escola nova podria portar més gent i caldrien més habitatges. (1)

-

Fer arribar a Sant Pere tots els serveis bàsics. Es debat si es tenen o no. En tot
cas caldria veure si existeix clavegueram i si hi ha depuradora. (1)

-

Volem wifi. (1)
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Com a aspectes que no esperarien del futur del municipi es proposen les següents
idees:
-

No volem urbanitzacions. Val la pena mantenir els nuclis existents i no crear-ne
de nous. No volem gent de cap de setmana. (3)

-

La situació actual dels habitatge: estat, accessibilitat,... on molts d’ells estan
poc preparats pels requeriments i necessitats actuals. (1)

-

No volem nuclis fantasmes. (1)

-

No volem destruir les rieres i l’entorn, cal integrar-ho l’ urbanisme del municipi.
(1)

-

No es volen naus industrials. (1)

-

No volem cotxes. (1)

-

No volem creixement especulatiu. (1)

-

No vull que el pobli vagi a menys. (1)

Dins dels aspectes positius presentats, els assistents van oferir un gran ventall del que
esperaven que fos el creixement futur de Copons, on tots van estar molt d’acord i van
estar molt en la mateixa línia de discurs.
En ressaltem com a idees força ja que van estar comentades per varis assistents el fet
d’afavorir el creixement integrat en el municipi i un creixement moderat de la població.
Es considera que cal créixer però mantenint tant l’estil arquitectònic del municipi i les
cases com la identitat i sentit de poble. També en destaquem la millora de les
comunicacions amb els altres nuclis que puguin afavorir la seva proximitat i integració
en la dinàmica del municipi. I per últim, es creu convenient assegurar el manteniment
d’uns serveis bàsics que sonin cobertura a tota la població i l’adequació de l’espai
públic i els nous usos que puguin sorgir amb el creixement del municipi.
Dins dels aspectes negatius presentats, de la curta llista en ressaltarem el fet que no
es volen urbanitzacions ni especulacions en el municipi. Es creu que actualment hi ha
mancances d’habitatges en condicions per poder oferir a dos sector específics de la
població: gent gran i joves.
Aquest primer exercici ens va servir per marcar les principals idees de creixement de
Copons detectant-ne el camí cap on s’ha de dirigir aquest creixement. Cal ressaltar
que el grup ha estat molt constructiu ja que hi ha hagut moltes idees i propostes en
sentit positiu i molt poques i clares sobre el que no esperen pel futur dels nuclis i la
seva població.
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Bloc 2: El patrimoni arquitectònic
Per treballar en la gestió del patrimoni en diferents aspectes, es van crear 2 grups de
treball de 5 o 6 persones sobre un quadre de reflexió. Posteriorment es va posar en
comú i es va debatre sobre el camí que es vol seguir.
Els resultats del debat conjunt i les reflexions que cal tenir en compte són:
1) Els nuclis
- El patrimoni arquitectònic de Copons es ric i alhora molt desconegut. Es creu que
s’hauria de gestionar el patrimoni i dotar-lo de valor o rellevància a través d’activitats,
events o festivals per tal d’atreure gent i fer-li descobrir el municipi sempre buscant una
qualitat.
- L’atracció de visitants a través del patrimoni pot ajudar a fer-lo sostenible i alhora que
de les pedres se’n tregui un profit que pugui donar riquesa a la població. El model de
desenvolupament turístic podria anar molt lligat al patrimoni existent.

2) Els elements patrimonials catalogats
En aquest apartat se’ls va facilitar el llistat d’elements patrimonials catalogats i al
repassar-los van considerar que caldria actualitzar-ho ja que per exemple Cal Mestre
es va reformar tota la casa i es va conservar només el portal. També es va veure la
llarga llista d’elements patrimonials existents i que sovint no en som conscients del que
existeix. Potser no faria falta conservar-ho tot, però si prioritzar el manteniment
d’alguns elements representatius i identitaris del municipi. Caldria un treball més de
fons en aquest inventari patrimonial.
Pel que fa a les cases es consideren que el conjunt podria ser considerat patrimonial
fent que les cases conservin els seus exteriors donant-li el valor actual, però facilitar
que l’interior de les cases es puguin adaptar a les necessitats actuals.
Un dels principals elements a recuperar i catalogar es la Fàbrica. Al voltant d’aquest
element patrimonial es va crear un debat sobre els usos que se li podrien donar i el fet
que podria ser un pol d’atracció de visitants vinculant l’edifici en un projecte de
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desenvolupament de municipi, com podria ser: els artistes, la cultura ecològica o
agroalimentària. Es podria combinar allotjament + formació + innovació en aquest
espai.
3) La protecció del patrimoni
Cal actualitzar les normatives existents per respectar el patrimoni i l’entorn del poble
marcant un mateix nivell d’intervenció patrimonial. Però després caldria fer-les complir.
Cal un marc normatiu que acoti materials i proporcions d’obertures. Permetre façanes
de pedra i també amb acabats arrebossats. Promoure les cobertes amb teulada
voladissa. Permetre interiors més moderns.
Queda clar doncs que des del consistori cal tenir una normativa ben treballada i que es
faci complir, tot i que cal adaptar-la en cada cas.
4) El valor del patrimoni
Del patrimoni se l’ha de conservar, però se li ha de donar un ús o benefici per a la
comunitat.
En un dels grups de treball es parla que del patrimoni se’n pot treure benefici amb
l’ampliació d’ofertes d’esdeveniments i activitats vinculades a aquest patrimoni i
donant-li la qualitat adient per dotar-lo de valor.
En l’altre grup de treball es parla més de la creació de rutes turístiques o guiades per
explicar aquest patrimoni del municipi i que li doni la rellevància als elements
patrimonials més interessants i especials del municipi, els que expliquen el passat,
present i futur d’aquest. Vincular el patrimoni amb la natura a través del senderisme i la
btt.
També es parlar, que a través del turisme o la vinguda de visitants atrets pel patrimoni
del municipi i la seva història, es podrien promoure activitats d’art o artesanals i
l’obertura de tendes als baixos per exposar i vendre aquest tipus d’elements artesanals
específics. Pot ser un complement pels habitants de Copons tenir aquestes espais de
venda i oferir possibilitats de creació de negoci entre els més joves.
En resum, el debat sobre aquests quatre punts a tractar sobre el patrimoni, es creu
que el patrimoni és l’element d’interès per a l’atracció de gent, que pot crear interès i
promoció exterior del municipi i alhora dotar-lo de noves activitats. Una oportunitat de
desenvolupament pel municipi a través de promoure l’obertura d’art i artesania als
baixos de les cases.
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L’element patrimonial de la Fàbrica, és el que veuen que pot ser central pel
desenvolupament d’un projecte integral: vivenda, ús social i/o botiga i lligat en
projectes musicals, escola d’arts i oficis, escriptors i artistes, valors artesanals o
robòtica. Es dóna com a exemple el Centre d’Art i Natura de Farrera (Pallars Sobirà)
www.farreracan.cat.
Cal tenir a disposició de tothom una bona informació patrimonial i dels serveis
existents per tal que es vinculin i tothom en pugui treure profit. El bar hauria de fer una
feina de vinculació del patrimoni i el seu negoci per tal d’assegurar que els visitants
acabessin consumint al bar.

Bloc 3: L’espai públic
En aquest apartat es va voler treballar els usos dels espais públics, entenent-lo com el
conjunt de carrers, places, parcs i camins i la detecció de necessitats de millora
d’aquest espai públic tenint en compte el mobiliari, l’enjardinament, la neteja,
l’accessibilitat,...
Els elements més destacats en el debat sorgit a partir dels usos i necessitats de
millora de l’espai públic van ser:
- L’ampliació o utilització d’altres espais del municipi per a fer festes majors, concerts i
activitats, espais com el pla de missa, el poliesportiu,... i no només a la plaça.
- També es podrien crear esdeveniments i activitats aprofitant el conjunt patrimonial
del municipi, amb diferents formats segons l’espai que es vulgui fer.
- Cal ampliar les zones per caminar, sobretot pels voltants del poble. Per exemple cap
al camp de futbol i cap a la carretera de Veciana, zones molt concorregudes. Finalitzar
el projecte del corredor verd com a zona d’oci.
- Fer de la zona del camp de futbol una zona de descans amb bancs per seure i font,
(xiringuito a l’estiu seria ja demanar molt). De la sessió anterior es recupera la idea
sorgida de fer o habilitar una zona de caravàning o càmping en la zona del camp de
futbol.
- També es creu que es podria posar bancs en alguns espais de descans com a la
Font de la Bona Mossa.
- Pel que fa als carrers, es creu necessari la renovació del pavimentat dels carrers.
Actualment per cada avaria o nova instal·lació requereix arrancar o fer rases. Es
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podria canviar per un sistema d’adoquinat que donés una visió més arreglada i acord
amb les voreres de pedra que agraden.
- S’apunta que seria bo el soterrament de les instal·lacions elèctriques i telefòniques
alhora que es vagin canviant els mateixos carrers. També es pot fer extensiu en els
altres nuclis de població (Sant Pere i Roquera).
- Es creu oportú continuar amb el mateix sistema d’aparcaments centralitzats i amb la
prohibició de l’aparcament als carrers.
- Es debat que potser seria interessant posar senyalitzacions o tacs (badens) per a la
moderació de la velocitat en algun carrer i a la roquera (camí del cementiri) que en
alguns casos es va molt ràpid.
- Un debat interessant que va finalitzar el debat en aquest apartat va ser entorn
l’accessibilitat en casos d’emergència al centre del nucli (per exemple, s’explica el cas
dels bombers). Davant d’això es proposen dues actuacions que es podrien tenir en
compte: posar un hidrant al parquing de la Font del reiet i crear un punt d’accés al
poble pel camí de la nau municipal a cal reiet per darrera la riera, tenint-lo arreglat per
a ús dels vianants i si fos necessari que els bombers o ambulàncies hi poguessin
accedir.
Bloc 4: El Model de poble
En aquest últim bloc es va voler debatre sobre els habitants que ha de tenir Copons
d’aquí 20 anys i quin model de poble hem de desenvolupar s’hi s’ha de créixer.
D’entrada ambdós grups van coincidir en que s’havia de créixer. Mentre uns
comentaven que seria interessant augmentar entre 10 i 15 famílies,

l’altre deien

d’arribar a créixer per dos (uns 600 hab.). Per tant, hi ha un cert desacord en la
intensitat de creixement.
Alhora de plantejar per on s’ha de créixer com a municipi d’entrada es va acordar que
no es vol un poble dormitori ni la creació d’una urbanització a l’extraradi que visques a
part de la vida del municipi. S’hi s’ha de créixer, ha de ser adjunt al nucli ja existent.
En el debat es va acordar l’afavoriment del creixement per aquest ordre:
1. Condicionar les cases existents que estan buides en pisos de lloguer o facilitar
d’alguna manera l’aprofitament com a habitatge d’aquestes vivendes o edificis
existents.
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2. Potenciar alguna zona adjunta al nucli com per exemple:
- Zona del castell
- Zona de l’aparcament de cal reiet fins els horts de Cal Clotet o del Pou a la nau de
brodats
- Zona de davant la Roquera
Pel que fa al tipus d’habitatge que s’ha de construir, es comenta que s’hauria de limitar
a un tipus d’habitatge escaient a la resta de les edificacions que actualment hi ha:
cases unifamiliars de planta baixa, dos pisos i golfes. No es volen edificacions de blocs
de pisos. Cal mantenir l’alçada de l’entorn i mantenir una estètica comuna al poble.
Pel que fa a qui ha d’ocupar aquest nou habitatge, es considera prioritari que sigui
habitatge per a famílies que vulguin venir a l’escola o oferir habitatges per artesans
que vulguin tenir taller o agricultors que vulguin treballar els horts i fer venda directa.
Cal explicar els valors del poble per tal d’atreure gent que vingui a viure al poble atreta
per un tipus d’estil de vida. Per exemple, gent que vulgui fer un canvi de vida i viure
d’altra manera que a les ciutats (en Salvador ens explica el seu cas).

El que dóna identitat al poble actual és sobretot l’estil de vida que es pot dur, l’estil de
les cases del segle XVII-XVIII o estructura medieval dels seus carrers i el fet de
pertànyer a una comunitat d’un poble.
Cal una normativa específica sobre l’estil d’aquesta identitat que li configuren les cases
i l’estructura del nucli, però no només això dóna identitat al model de poble actual. Cal
lluitar per mantenir uns serveis bàsics i almenys una botiga en el municipi i una
comunitat activa, implicada i dinàmica. Només es podrà fer si hi ha un tipus de gent
que ve al poble a viure amb ganes de viure’l en el seu conjunt.
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FÒRUM 3. ELS SERVEIS I ELS EQUIPAMENTS
Sessió de treball oberta del POUM de Copons
Copons. 21 de maig de 2016

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la realització del Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Copons, el passat 21 de maig es va fer
la sessió de treball oberta a la ciutadania a la Sala Polivalent de Copons.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:






Explicar i emmarcar el procés del POUM de Copons – Fem Copons.
Reflexionar sobre els serveis i equipaments existents als municipi.
Adaptar les dinàmiques i reflexions al públic per obtenir les expectatives de
desenvolupament del municipi.

En la sessió participativa hi van ser presents un total de 9 persones durant les tres
hores que va durar el fòrum.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió tenia ben diferenciades quatre grans línies de debat o reflexió:
-

Expectatives de futur de Copons en matèria de serveis equipaments.

-

El serveis.

-

Els equipaments.

-

Les activitats i les entitats.

En aquesta sessió, pel retard de l’arribada de participants, no es va iniciar la sessió
amb la, ja tradicional, pluja d’idees sobre les expectatives de futur del municipi
ampliant el màxim les seves reflexions sobre què si i que no esperem dels serveis i
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equipaments del municipi. Es diferenciaven les idees sobre el que agradaria conservar
i el que es canviaria o milloraria, per poder diferenciar els aspectes que valoren
positivament i negativament sobre els equipaments i serveis del municipi.
A continuació se’ls va facilitar un quadre de treball on es treballava els serveis
disponibles al territori en grups un sol grup de treball. Es van marcar les reflexions
entorn la gestió dels serveis bàsics, la valoració d’altres serveis necessaris i la gestió
de nous serveis. D’aquests temes es va debatre quina ha de ser la seva gestió per tal
d’obtenir la màxima sostenibilitat, valor i progrés per la comunitat.
A continuació, després de la pausa-cafè, es va iniciar el procés de reflexió conjunta
entorn els equipaments municipals. En un quadre es va voler valorar els equipaments
actuals, usos i activitats, i els possibles equipaments de futur.
I per últim, es va debatre sobre les activitats i calendari festiu existent al municipi i de
la millora dels espais de participació de la ciutadania, que tot i que poc tenia a veure
amb el planejament urbanístic, si que era d’interès per a impulsar projectes en els
equipaments i els seus usos per part de la ciutadania i les entitats.

3. RESULTATS
Per presentar els resultats s’utilitzarà una sistemàtica que permet donar una major
coherència a les idees i reflexions sorgides de la sessió. En primer lloc, a partir del
quadre dels serveis s’analitzen els diversos elements recollits ens les reflexions sobre
la seva gestió i les necessitats futures. I un segon bloc, es planteja el debat sorgit a
partir dels equipaments, dels seus usos i possibilitats de millora per a la ciutadania. I
per últim, un tercer bloc amb el debat sobre el calendari festiu i d’activitats i els espais
de participació existents que donen vida a aquests equipaments.
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Bloc 1: El serveis
En un sol grup de treball es van posar a debat els principals serveis bàsics existents al
municipi, tal com: la mobilitat, els subministraments, l’educació, la cultura, l’esport, el
comerç, la salut, l’atenció a les persones i l’atenció al ciutadà.
Els resultats del debat conjunt i les reflexions que cal tenir en compte sobre els serveis
existents són:
-

Pel que fa a la salut, el servei del CAP. Es comenta que en el servei d’atenció
mèdica que actualment es presta existeix molt poca privacitat. Des de la sala
d’espera se sent tota la conversa entre metge i pacient. Caldria condicionar
l’espai per tal que aquest dret bàsic es complís. També caldria treballar en la
millora de l’accessibilitat ja que l’actual edifici té mancances en aquest sentit.

-

Un servei de farmaciola. Es comenta que ja s’havia estat mirant i que per
manca d’un local que complís la normativa no es va poder tenir el servei. Tot i
així, 1 cop per setmana (divendres) pugen de Jorba els medicaments. Es creu
que seria adient buscar un local per poder tenir aquest servei, sobretot,
pensant per la gent gran amb poca mobilitat.

-

Pel que fa l’educació, es comenta que hi ha un projecte nou per arranjar la
rectoria i posar-hi l’escola que actualment està en fase d’ampliació ja que es
necessita una tercer professor i per tant, una sala escolar més. Per tant, l’actual
escola no ho podrà assumir i han de buscar un lloc provisional per instal·lar
aquesta tercera línia.

-

Dins del servei d’educació, també es parla de la intenció de crear una llar
d’infants rural que anirà integrada a l’escola i que s’incorporarà a la rectoria.
Actualment hi ha demanda de llar d’infants per demografia i per tant es lluitarà
per crear però actualment no disposen d’un local per poder-ho fer.

-

Pel que fa al servei d’antena comunitària, tot i que hi va haver un canvi de
proveïdor del manteniment i que ha millorat el servei, en alguns casos encara
hi ha deficiències. També es parla del servei de telefonia mòbil que actualment
tenen molt poques opcions de mercat ja que per manca de cobertura només
tens les opcions de telefònica i vodafone. Es creu que creen una mica de
monopoli i la gent de Copons té poques opcions per triar. Actualment hi ha gent
treballant des de casa i els joves necessiten tenir accés a les noves tecnologies
i per tant, seria interessant poder ampliar el ventall d’ofertes i serveis amb
altres empreses.
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-

També es parla de la instal·lació de la fibra òptica i de les problemàtiques
existents ja que s’hauria de preveure. Un cop en aquest debat, es parla de
l’excés de fils a les façanes i del seu pas entre carrer. Es creu convenient que
existís una regulació municipal i que es mirés la viabilitat de tenir els cablejats
soterrats per no interferir tant en el paisatge urbà i que simplifiques la seva
instal·lació.

-

Pel que fa a l’atenció a les persones, es comenta que bàsicament s’utilitza per
a la gent gran i que actualment hi ha a disposició de Copons una treballadora
social dedicada 2h setmanals i que es reparteix en 7 municipis. Actualment hi
ha falta de recursos per ampliar el servei que es considera escàs. Potser es
podria introduir una gestió segons demanda ja que hi ha anys que per volum de
persones a atendre no hi ha proutes hores i en canvi, altres anys amb menys
persones a atendre i que per tant no es necessitaria tanta dedicació de
personal.
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-

Una cosa que preocupa força a la ciutadania és el comerç. Actualment només
hi ha l’”estanc” que ofereix els productes bàsics i que va prou bé pel dia a dia.
Tot i així, es comenta que en breu tancarà per jubilació i que per tant, caldria
treballar en la regeneració per tal que una altra persona pogués muntar un
negoci. S’apunta que en principi el local va separat de la casa i que
possiblement el podrien llogar per a crear un nou negoci. Caldria promoure que
algú del poble es poses al capdavant i treballar en el projecte de “Reempresa”
per assegurar el relleu generacional del negoci. S’apunta que en algun altre
municipi, com Rubió, tenen un servei de furgoneta que porta la gent al mercat a
comprar. No disposar d’aquest servei es considera una important pèrdua de
qualitat de vida del municipi.

-

Per últim, es posa sobre la taula el fet de com és que a Copons no funcionin de
forma constant altres serveis relacionats amb el comerç i turisme com és el
restaurant de Cal Saul o fins i tot el bar de la piscina. Ja se sap que són
negocis d’iniciativa privada, però potser es podria assegurar o promoure des
de l’ajuntament que funcionessin ja que seria punts necessaris per a l’atracció
de visitants i tenir més serveis comercials al municipi, i alhora més activitats
econòmica i més vida al poble.

Bloc 3: Els equipaments
En aquest apartat es va voler treballar en els usos i l’estat dels equipaments
municipals actuals, que són: La sala polivalent, el poliesportiu, la piscina, el bar, la
barraca, l’escola, la rectoria, l’Ajuntament, el Camp de Futbol, el cementiri i el
magatzem municipal.
Anant equipament per equipament es van apuntar les següents reflexions:
-

Pel que fa a la sala polivalent, és un espai amb molt poca funcionalitat i del
qual no es pot fer un bon ús. Hi ha una sala molt gran, que per coses de petit
format no va bé i per coses de gran format queda petita. A més a més, no té
escenari i cal col·locar-lo, fent que es perdi mitja sala. A més a més, el bar de
dalt no es fa servir com a tal i actualment funciona com a menjador escolar
provisional. La sala petita té molt mala sonorització i quan ets més de 7 o 8
persones quasi no s’hi pot estar, però és la única sala que s’utilitza per quasi
tot. Els vestuaris i dutxes no s’han fet servir mai, i és un espai de la sala
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polivalent que es perd també. Potser es podria repensar els usos i repensar si
dins l’actual estructura de l’edifici es podrien fer algunes actuacions per a
millorar la seva funcionalitat.
-

Pel que fa al bar de la piscina, hi ha mol mala sonoritat. Caldria fer un estudi i
intervenció per posar absorbents del so. Quan hi ha molt gent no s’està gent a
gust i és un espai de trobada important del municipi.

-

Pel que fa a la piscina, es comenta que caldria posar algun element o tancat
per tal que des del bar no es pogués veure la piscina. Actualment hi ha pares
que des del bar controlen el fills i també es considera que falta privacitat ja que
qualsevol persona del bar pot observar la gent de la piscina.

-

Pel que fa a la Barraca, actualment és un edifici tancat i sense ús. Es creu que
es podria fer un procés participatiu per tal de decidir entre tots que fer-hi. Però
es recorda que la Barraca era un lloc ideal per a fer activitats de petit i mig
format i les reunions de les entitats. Això, l’actual sala polivalent no ho permet
per la seva poca funcionalitat dels espais i potser la Barraca podria ser l’espai
adient. Però primer de tot cal arreglar-la i per tant, no hi ha cap espai que pugui
donar aquesta necessitat d’ús per a les entitats i activitats de mig i petit format.

-

Pel que fa al Camp de futbol, es considera que com a tal està en desús i que
no hi ha tampoc equip de futbol o futbolistes per jugar-hi. Per tant, es podria
replantejar aquell espai i donar-li altres funcionalitats. Es parla que potser seria
un bon lloc per establir una zona de caravàning ja que hi ha els vestuaris
(actualment en desús o s’utilitzen com a magatzem) i un espai adient per a
poder fer-ho. Podria ser un projecte a tenir present en aquest ubicació. Ja hi ha
alguns municipis que en disposen i potser aquest espai seria adient, ja que al
municipi no hi ha cap allotjament.

-

Per últim, es posa sobre la taula l’ús dels pàrquings. L’actual sistema
d’aparcament en zones condicionades i fora dels carrers està molt implantat i
és un sistema volgut per la població. Tenint en compte que es demana
continuar així, potser seria interessant resoldre l’ús públic dels terrenys per tal
d’habilitar-ho com a vial públic. També es parla de la zona de l’era del reiet que
és un espai que caldria transformar i que en el POUM potser s’hauria de
reflectir aquesta voluntat i el fet d’incorporar un accés al pàrquing del reiet per
l’altre costat del recinte, fet que suposaria donar un altre punt d’entrada i sortida
més fàcil pels vehicles.
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Com a reflexió final es comenta que hi ha molts equipaments municipals però molts
en desús per la necessitat de rehabilitació, per exemple, la rectoria, la barraca, el
camp de futbol, el jutjat de pau o arxiu,.... A l’hora de valorar el futur, es considera
que abans de convertir altres edificis en equipaments municipals, s’hauria de
valorar les instal·lacions i usos dels edificis actuals. Es considera que per un
municipi com Copons hi ha molts equipaments, però que estan en molt mal estat i
per tant, en desús. Caldria fer un Pla d’Equipaments amb la calendarització de les
rehabilitacions i millores dels edificis municipals i alhora que es poses a debat els
usos i activitats que caldria que existissin en cadascun d’ells per donar els serveis
a la ciutadania.

Bloc 3: Les activitats i entitats
En aquest últim bloc es va treballar el calendari festiu, les activitats que es realitzen i la
participació existent al municipi.
Pel que fa el calendari festiu, s’enumeren totes les festivitats que es realitzen
actualment: Reis, Sant Sebastià, Carnestoltes, Caramelles, Festa de Sant Pere, Festa
Major, Castanyada i Fira de Nadal (Santa Llúcia).
Es considera que hi ha força moviment i que és un municipi força actiu, però es
considera que es troba a faltar la Festa dels traginers, que potser s’hauria de dir
“Comerciants” més aviat. Es creu que caldria recuperar-la però en un altre format més
adient i que no costés tants diners al municipi. Aquestes festes ajuden a valorar el
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municipi i donar-lo a conèixer fent que hi hagi un retorn posterior sobretot per als bars i
restaurants. Era una festa amb molta participació de la gent del poble i que ajudava a
la recuperació de la identitat i la memòria del municipi. La gent de poble obria les
entrades de les cases, representaven personatges,.... hi havia activitat i molta
implicació. Es comenta que es podria fer al voltant dels tres tombs i aprofitar aquesta
festa com a element de relació amb la festa dels traginers i podria atreure més
visitants a la fira.
També es creu que es podrien fer activitats culturals de petit o mitjà format en entorns
o espais no convencionals o habituals per tal que no tot es fes a la plaça Ramon Godó
i es potenciessin altres racons de Copons. Es podrien fer petis concerts musicals,
projeccions de cinema o audiovisuals,.... Fomentar altres activitats culturals en racons
no convencionals.
Per últim com a proposta es diu que es podria realitzar una Festa o Activitat dels Horts
i els Molins que es podria lligar amb l’element de l’Aigua. Podria ser com una fira
vinculada als productes de l’horta i potenciar productes autòctons com pot ser el
tomàquet de Copons o els cavistes. Potser una bona època seria cap al juliol que és
quan hi ha més productes als horts on es podrien programar visites als horts. Es
podria lligar amb un projecte conjunt per potenciar els horts amb l’agricultura ecològica
i amb el que ja s’havia comentat de crear una cooperativa per a la venda dels
productes de l’hort. Podria ser un projecte de municipi interessant a potenciar.
Per últim, s’obre el debat de com potenciar o fer més actives les entitats i facilitar la
incorporació de més gent, ja que sempre som els mateixos i hi ha gent que no s’hi
posa. Es parla que potser hi ha un excés d’activitats i fa que la gent no participi.
Sovint hi ha coincidències d’activitats que caldria evitar. Potser, des de l’ajuntament es
podrien centralitzar els calendaris d’activitats municipals, de les entitats o de grups de
veïns per tal de fer una agenda compartida (sobretot entre ajuntament i entitats). En
algunes ocasions s’evitaria aquesta duplicitat d’activitats que sovint passa.
Pel que fa a la participació, es considera que hi ha una generació perduda entre els 25
i 35 anys i que potser es podria fer alguna actuació per incorporar-los mitjançant un
festival de música o una festa de la cervesa. Però sempre i quan es mullessin en
l’organització. Caldria trobar-los el motiu que els mou.
Des de les entitats i activitats que es fan, es comenta que són obertes, però que potser
a vegades costa d’entrar. Potser caldria fer alguna acció per a la promoció i obertura
de les entitats a gent nova o gent que potser d’entrada no s’hi posaria però que hi
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poden tenir un cert interès. Caldria treballar en l’obertura de les entitats. El model de
Munta’t la Festa creuen que és molt bo i que ha aconseguit que hi entrés més gent en
l’organització i implicació de la festa major. Potser es podria exportar a més activitats o
entitats.
S’acaba parlant de l’espai de participació del Consell de Poble que sembla un format
interessant per tal que la gent s’impliqui amb les polítiques municipals, però que molts
dels presents desconeixien. Ho veuen com un espai útil i que potser seria interessant
que tingués una certa rotació de les persones que el formen per tal que més gent hi
pogués tenir accés i agafar responsabilitats.
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Recull aportacions infantils

LES COSES QUE
VOLEM CONSERVAR
DE COPONS

L’ASPECTE RURAL DE COPONS . NO FER CASES
MODERNES SINÓ CASES DE PEDRA O D’ESTIL DE
POBLE

EL GORG DEL NAFRE BEN
ENDREÇAT COM ESTÀ ARA

CONSERVAR EL BAR , LA SALA POLIVALENT, LA PISCINA,
ELS PÀRQUINGS , EL PARC I EL POLI TAL COM ESTAN ARA
I AL MATEIX LLOC. TAN BEN CUIDATS COM ESTAN ARA

QUE CONTINUI HAVENT
ESCOLA AL POBLE

QUE CONTINUI HAVENT NEGOCIS QUE NO
CONTAMININ NI FACIN SOROLL COM LA
BOTIGA, L’HÍPICA , EL CIRC , EL REFUGI…

CONSERVAR EL GRUP DE BASTONS, LES
CARAMELLES, ELS GEGANTERS, ELS GRALLERS
I EL CAMÍ RAL

REFORMAR EL CAMP DE FUTBOL PERQUÈ TINGUI CONDICIONS PER
JUGAR-HI: VESTUARIS, GESPA ARTIFICIAL, GRADES DARRERE LES
PORTERIES I FOCUS DE LLUM.

QUE L’EQUIP DE FUTBOL DE COPONS NO JUGUI
NOMÉS A LA FESTA MAJOR, SINÓ TOT L’ANY.
QUE HI HAGI PROU GENT PER PODER JUGAR I
DESCANSAR ALS PARTITS.

NETEJAR EL CAMÍ PER ANAR AL TERCER GORG

UN DIA DE MERCAT SETMANAL

CREAR UNA PENYA BLAUGRANA QUE TINGUI UN LOCAL AMB
UNA BOTIGA D’ESPORTS

FER ACTIVITATS PER PETITS I GRANS

QUE S´HABILITÉS UN CENTRE DE JUBILATS, UNA OFICINA DE
TURISME, UNA LUDOTECA PER NENS I NENES, UN CENTRE PER
JOVES AMB FUTBOLÍN, BILLARS, SALES DE REUNIÓ, TELE, WIFI…

FER UNA ESCOLA NOVA

QUE HI HAGUÉS UNA ESCOLA DE MÚSICA I UNA
FARMÀCIA

QUE HI HAGI UN AUTOBÚS PER ARRIBAR A
L’ESCOLA PELS QUE VENEN DE FORA

ENS AGRADARIA QUE HI HAGUÉS:
UNA PISCINA COBERTA, UN KARTING, UN ZOOLÒGIC,
UN CIRCUIT DE MOTOCROS, UN CAMP DE PADEL, UNA
BIBLIOTECA, UN CASTELL, UN HOTEL I UN CINEMA.

UNA
DISCOTECA
PER BALLAR
CADA DIA
A LA NIT

QUE HI HAGI UN TOBOGAN
D’AIGUA, UN CASTELL
INFLABLE I UN BOTI BOTI,…
UN PARC D’ATRACCIONS A
PROP DEL POBLE

UN CIRCUIT PER FER TRIAL

QUE HI HAGI UNA PISTA DE
BÀSQUET PROFESSIONAL
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Conclusions POUM – Fòrum sobre el nucli urbà i el
patrimoni
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