
Pla estratègic de desenvolupament de 
la vall de riera de Carme

TALLERS PARTICIPATIUS TEMÀTICS 
AMB VEÏNS I VEÏNES

Quines propostes de futur tenim pels pobles de la 
vall de la riera de Carme?

TALLER 2. PATRIMONI I TURISME, GESTIÓ 
RECURSOS NATURALS, MEDI AMBIENT, 
ENERGIA, IDENTITAT, COHESIÓ SOCIAL I 

TREBALL EN XARXA
Dissabte 19 de març de 2022

Miralles · 17:00h – 19:00h

Propostes i suggerències: 

pladelavall@gmail.com

mailto:pladelavall@gmail.com




Què hem fet?
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SITUACIÓ DE LA TEMÀTICA PATRIMONI I TURISME,
GESTIÓ RECURSOS NATURALS, MEDI AMBIENT,
ENERGIA, IDENTITAT, COHESIÓ SOCIAL I TREBALL EN
XARXA AMB DADES DE CONTEXT

TALLER DE PROPOSTES D’ACCIONS.
Reflexió compartida sobre possibles accions a fer als
municipis de la vall per millorar en aquests àmbits.



Context de la temàtica

PATRIMONI I TURISME, 
GESTIÓ RECURSOS 
NATURALS, MEDI 
AMBIENT, ENERGIA, 
IDENTITAT, COHESIÓ 
SOCIAL I TREBALL EN 
XARXA



PATRIMONI I TURISME
• Els 3 municipis compten amb els Mapes de Patrimoni

• L’àmbit territorial presenta potencial per generar
iniciatives econòmiques basades en els recursos
patrimonials naturals, culturals, etc. i que tinguin en
compte la sostenibilitat. S’han realitzat algunes
intervencions de millora en elements del patrimoni
cultural.

• El sector terciari actualment està poc desenvolupat. Hi ha
algunes iniciatives públiques i privades a cada municipi:
rutes senyalitzades, visites guiades a patrimoni cultural,
centre d’interpretació, fires i aplecs, restauració i
allotjament, etc.



GESTIÓ RECURSOS NATURALS i MEDI AMBIENT

• Importància de l’aqüífer Carme – Capellades (actualment en
fase d’alerta per la sequera).

• Elevada massa forestal, principalment privada, que actualment
no es gestiona (risc incendis forestals).

• Deficiències en el clavegueram a una part del poble a Carme i
en la depuració a Orpí i a Miralles (competència de l’ACA, els
ajuntaments són conscients i ho vetllen perquè es pugui
millorar, tot i que no és fàcil per la seva complexitat).

• Sistema de recollida de residus municipals: pot presentar
millores (possibilitat de fer pagament per generació a Carme,
millora del funcionament de les àrees d’aportació a Orpí i a
Miralles per incentivar que es faci un bon ús d’aquestes,
sobretot per 2a residència i incentivar que es faci una correcta
recollida selectiva, etc.)



ENERGIA

• Transició energètica: existència d’iniciatives municipals

Incentius IBI per instal·lació plaques fotovoltaiques a les
llars a Carme i a Orpí

Bonificació vehicle elèctric i híbrid

Projecte de comunitat energètica local a Miralles i voluntat
d’engegar-ne un a Carme.

Projecte de parc solar a Miralles (dubte sobre la seva
conveniència)



IDENTITAT, COHESIÓ SOCIAL I TREBALL EN 
XARXA

• Associacionisme a Carme; a Orpí i a Miralles més feble.

• Baixa cohesió social a Miralles especialment (dispersió dels veïns i
veïnes, poca participació en actes populars, etc.).

• Poca trajectòria de treball en xarxa a nivell dels 3 municipis, però
oportunitat amb l’elaboració conjunta del Pla estratègic.



ESCENARI DE FUTUR CONSENSUAT 
AL TALLER PARTICIPATIU DEL 
NOVEMBRE 2021



Escenari desitjat (1/2)

MANTENIR EL 
QUE TENIM 

ARA
- Mantenir el que tenim, com a mínim, no perdre-ho. 

ENTORN / 
RECURSOS 
NATURALS

- Entorn cuidat.
- Rieres netes. 
- Gestionar i ordenar l’accés a la natura.
- Potenciar els recursos naturals que tenim.
- Recursos energètics comunitaris. 
- Aprofitament dels recursos forestals.   
- Protegir l’entorn

MODEL 
D’ECONOMIA 

LOCAL, 
COMUNTÀRIA I 

SOSTENIBLE

- Economia sostenible.
- Economia km0 (que la riquesa de les activitats econòmiques reverteixi dins 

els municipis). 
- Aprofitament dels recursos forestals i energètics comunitaris.
- Eliminar i agilitzar traves burocràtiques per fomentar l’autogestió i la 

mancomunació de serveis, persones i iniciatives econòmiques locals. 
- Potenciar el turisme slow. 



PROPOSTES D’ACCIONS SORGIDES 
EN EL TALLER PARTICIPATIU DEL 
NOVEMBRE 2021



Propostes sorgides del taller

ENTORN / 
RECURSOS 

NATURALS EN 
CONTEXT DE 

CANVI 
CLIMÀTIC

ACCIONS

- Camp de treball amb persones d’arreu que 
facin estada aquí i que facin un projecte 
d’intervenció de millora de les rieres, 
basses, fonts, etc. 

- Recuperar camins, netejar boscos, cura de 
les lleres i zones inundables, per adaptar-se 
al canvi climàtic.

- Oferir subvencions i ajudar als propietaris 
forestals (particulars) per netejar boscos.  

- Introduir la silvopastura de sotabosc 
(ramats de cabres, xais, rucs, etc.) per 
netejar el sotabosc. 

- Fer rutes compartides entre els 3 municipis 
perquè els beneficis reverteixin a nivell 
local (serveis, restauració, allotjament), i 
recuperar espais naturals). . 

- Fer accions encaminades a 
afrontar el canvi climàtic 
(mitigació / adaptació). 
Caldria concretar les accions. 

OBJECTIUS



Propostes sorgides del taller

- Promoure l’ecoeficiència i 
l’autosuficiència. 

- Fer estudis conjunts i treballar junts en 
matèria d’energia renovable per a ser 
autosuficients els 3 pobles. 

- Instal·lacions comunitàries de plaques 
solars.  

OBJECTIUS ACCIONSENERGIA 
RENOVABLE I 
SOBIRANIA 

ENERGÈTICA

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA LOCAL 
/ GOVERNANÇA 
COMUNITÀRIA

- Establir un canal comunicatiu amb la 
ciutadania /particulars per a info
d’interès. 

- Sensibilització del funcionariat 
- Treballar subvencions conjuntes que 

beneficiïn el conjunt. 
- Fer una mancomunitat Orpí, Carme, 

Miralles.
- Compartir els resultats que surtin del 

taller amb la resta. 

OBJECTIUS

- Millorar la comunicació des 
de l’administració cap a la 
ciutadania / particulars per a 
informacions d’interès 
(subvencions, ajudes, etc.).

- Que el funcionariat que 
treballa als ajuntaments 
s’alineï amb els principis 
estratègics que surtin del 
poble. 

- Donar facilitats per part de 
l’administració. 

ACCIONS



DINÀMICA 
WORLD CAFÈ



Recollir propostes concretes per millorar diferents
aspectes que incideixen en la qualitat de vida de la
ciutadania de la vall de la riera del Carme, ampliant o
millorant les idees recollides al Taller d’Escenaris de
Futur al novembre del 2021, a través d’un espai de
conversa amb l’ajuda de la dinàmica del world cafè.

DINÀMICA WORLD CAFE

Objectiu



DINÀMICA WORLD CAFE

Taules de conversa amb les persones participants al 

taller



RESULTATS DEL 
TALLER

A continuació, es mostren les propostes d’idees d’actuacions recollides en el marc del taller, que
s’estudiaran tècnicament per avaluar la seva viabilitat, per ser o no integrades el Pla estratègic de
desenvolupament de la Vall de la Riera de Carme.



Taula 1. PATRIMONI I 
TURISME



Taula 1. PATRIMONI I TURISME
1.1. Crear la figura de dinamitzador/a turística compartida entre els 3 municipis que impulsi el turisme des d'un enfocament global i dissenyi 

rutes d'interès turístic entre els 3 pobles.

1.2. Crear rutes turístiques que es puguin seguir amb codi QR i que hi hagi bona cobertura en tot el trajecte

1.3. Recuperar patrimoni per fomentar les visites amb la creació d'un producte turístic basat en aquest patrimoni

1.4. Recuperar el patrimoni de pedra seca i dissenyar una ruta que el doni a conèixer

1.5. Manteniment del Castell de Miralles

1.6. Actualització i millora de la senyalització dels camins i dels recursos patrimonials, així com rètols, mapes, etc perquè els visitants no es 

perdin
1.7. Fer convenis de custòdia del territori amb els propietaris

1.8. Programa per conscienciar als visitants que tinguin cura dels corriols i que respectin les indicacions de circulació els vehicles a motor. 

Establir protocols per informar als agents forestals de la manca de respecte d'alguns conductors de motos i quads.



Taula 2. GESTIÓ 
RECURSOS NATURALS I 
MEDI AMBIENT



Taula 2. RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
2.1. Conservació i neteja de la riera per evitar risc d'inundació i de contaminació. Conscienciació dels veïns que viuen a l'entorn de la riera de 

la importància de tenir-ne cura i, alhora, promoure l'ús de productes no contaminants (ecològics). Sol·licitar la intervenció de l'administració 

competent (ACA) pel manteniment i neteja de la riera

2.2. Neteja de boscos i manteniment per evitar incendis

2.3. Disposar d'infraestructures/punts d'aigua pel control  d'incendis
2.4. Neteja del sotabosc amb animals (vaques, rucs, etc.) per mitjà de convenis de col·laboració i acords amb els  propietaris per fomentar la 

seva conscienciació de la importància de tenir el sotabosc net.

2.5. Programa de vigilància i control de l'excés de visitants a Santa Càndia (Sta Maria de Miralles) i neteja de la brossa generada pels visitants

2.6. Creació d'un programa de persones voluntàries de neteja de l'entorn de la Riera i dels camins

2.7. Creació d'una AULA EDUCATIVA DE NATURA per donar a conèixer el patrimoni entorn de la Riera

2.8. Crear un CAMP DE TREBALL trimestral/anual entorn del coneixement i la neteja dels espais naturals- en especial dels residus plàstics no 

biodegradables que hi ha a l'entorn de la riera
2.9. Campanya per tenir cura de l'aqüífer, per exemple, per mitjà del control de fitosanitaris a l'agricultura

2.10. Programa d'ajudes a la pagesia per tenir cura dels seus terrenys forestals i dels terrenys a l'entorn de la Riera

2.11. Incrementar el monitoratge i control sobre els porcs senglars
2.12. Incrementar la vigilància pels camins rurals per fer front a persones incíviques i actes vandàlics.



Taula 3. ENERGIA



Taula 3. ENERGIA
3.1. Crear comunitats energètiques que incloguin diversos tipus d'energies renovables com ara l'energia solar, la geotèrmia o la eòlica

3.2. Instal·lació de sistemes comunitaris de recol·lecció d'aigua de pluja

3.3. Programa de suport a la ciutadania per millorar l'aïllament dels seus habitatges (finestres, parets, teulades) per contribuir a l'estalvi 

energètic

3.4. Programa de bonificació d'impostos per als habitatges energèticament sostenibles i eficients

3.5. Promoure i ajudar la instal·lació de plaques solars en  habitatges particulars i fomentar els camps solars de titularitat municipal

3.6. Campanya per donar a conèixer estudis i avenços tècnics en eficiència energètica en habitatges particulars com ara la substitució de 

vides estàndards per vidres acumuladors d'energia

3.7. Crear una oficina de l'energia a nivell local (entre els 3 municipis) que doni informació i orientació en tràmits administratius i ajudes que 

fomentin la transició energètica.

3.8. Compartir serveis de bugaderia i crear un punt local que es pugui compartir
3.9. Campanya de conscienciació i pedagodia entre els veïns i veïnes per fomentar un ús resposnables de les fonts d'energia

3.10. Habilitar punst de recàrrega elèctrica (cotxes, bicicletes, etc,) públics i suport per punts de recàrrega particulars



Taula 4. IDENTITAT, 
TREBALL EN XARXA I 
COHESIÓ SOCIAL



Taula 4. IDENTITAT, TREBALL EN XARXA I COHESIÓ SOCIAL

4.1. Organitzar una trobada de  totes les associacions i entitats dels 3 pobles perquè es donin a conèixer entre elles i puguin sorgir iniciatives 

conjuntes
4.2. Projecte de recerca sobre la història de cada poble per trobar punts i nexes en comú, donar-los a conèixer i fomentar un relat unitari de 

la Vall de la Riera de Carme

4.3. Crear una xarxa de productes de la vall

4.4. Crear una xarxa de voluntariat per dur a terme tasques de cura i gestió dels recursos naturals i per donar a conèixer el patrimoni de la vall

4.5. Accions de comunicació i iniciatives conjuntes entre els 3 ajuntaments 

4.6. Programes compartits d'activitats culturals i festives com ara fires de productes  locals, cinema, tallers, teatre, per tal de cohesionar la 
població dels 3 municipis i també internament dins de cada municipi, especialment, a Santa Maria de Miralles que la cohesió social és més 

complexa pel tipus de poblament amb masies disperses, sense un nucli de població.



I el següent taller a Carme...




