
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 1. SERVEIS A LES PERSONES 
(INFANTS, JOVENT, GENT GRAN), 

FORMACIÓ I HABITATGE
Dissabte 5 de març de 2022

Orpí · 11:30h – 13:30h

Propostes i suggerències: 

pladelavall@gmail.com

mailto:pladelavall@gmail.com




Què hem fet?

1

2

SITUACIÓ DE LA TEMÀTICA SERVEIS A LES PERSONES
(INFANTS, JOVENT, GENT GRAN), FORMACIÓ,
HABITATGE I COMUNICACIONS AMB DADES DE
CONTEXT

TALLER DE PROPOSTES D’ACCIONS.
Reflexió compartida sobre possibles accions a fer als
municipis de la vall per millorar els serveis a les
persones (infants, jovent, gent gran), formació,
habitatge i comunicacions.



Context de la temàtica

SERVEIS A LES 
PERSONES (INFANTS, 
JOVENT, GENT GRAN), 
FORMACIÓ, HABITATGE I 
COMUNICACIONS



SERVEIS PÚBLICS

Serveis mèdics: organitzats entorn a l’Equip d’Atenció Primària Rural de l’Anoia.
• Carme: servei del consultori local de Carme 3 dies/setm. Resta: Consultori local de la Pobla de

Claramunt.
• Santa Maria de Miralles: servei del consultori local de la Llacuna 3 dies/setm. Resta: Pobla de

Claramunt.
• Orpí: servei del consultori local de Carme 3 dies/setm. Resta: Pobla de Claramunt.

Serveis socials: treballadora social del Consell Comarcal de l’Anoia i accés al Servei de Teleassistència
DiBa.

Serveis a la gent gran:
• Carme: servei de dinamització de la gent gran (mancomunat amb Capellades, Vallbona d’Anoia i la

Llacuna amb una persona contractada que fa la dinamització d’un grup de gent gran, es desplaça a
cada municipi 1 cop per setmana. L’ajuntament de Carme es planteja un centre de serveis orientat a
la gent gran. Per l’espai pensen amb l’edifici de l’escola.

• Santa Maria de Miralles i Orpí: es realitzen algunes activitats adreçades a la gent gran del municipi.



SERVEIS PÚBLICS

Serveis educatius:

• Carme: llar d’infants municipal i escola d’educació infantil i primària Escola Serra de Coll-bàs.
Educació secundària a Igualada. Orpí van a Carme, mentre Miralles els pertoca l’escola Vilademàger
– ZER Serra d’Ancosa de la Llacuna.

• L’ajuntament de Carme té projectat fer una nova escola en un nou emplaçament; disposen del
terreny i s'està fent la modificació de les normes subsidiàries per arribar a un acord amb la propietat.
Des del Departament d’Educació s’hi està en contacte i els han dit que es troben en primera
prioritat.

• Orpí, degut a la presència d’infants al municipi (actualment 27), l’ajuntament té interès en
aconseguir que es pugui disposar d’una escola rural d’educació infantil i primària al mateix
municipi. Converses amb el Departament d’Educació, a l’espera que el departament visiti el
municipi per veure l’espai que proposa l’ajuntament. Espai de propietat privada, i el departament
hauria de valorar tant el tracte a oferir al privat com les obres que caldria fer, i per tant, les despeses
que caldria assumir.

Servei de caixer:
• No n’hi ha. L’ajuntament de Carme: servei mensual de taxi per anar a fer tràmits bancaris a la

Pobla de Claramunt.



EQUIPAMENTS 
PÚBLICS
Carme concentra bona part dels equipaments públics.

Santa Maria de Miralles i Orpí (municipis petits i amb diferents nuclis o disseminats), cementiri i sala polivalent, local o
casal.

Espais polivalents: activitats diverses al llarg de la setmana, per a la gent gran i també a dones o jovent (a Carme,
anglès, pilates, dansa, patchwork, etc); també xerrades, presentacions, conferències. A Carme, a més s’hi fa el Saló de la
Infància.

Pistes esportives:

• Carme: nous espais per ampliar l’oferta de modalitats esportives (zona de calestènia i ping pong exterior).

• Orpí: es considera que és una demanda i estan mirant per adquirir un terreny i dissenyar un projecte de zona
esportiva, però en aquests moments és només una idea que està damunt la taula.

• Santa Maria de Miralles: espai propietat privada on hi ha unes porteries, però no es pot considerar pista poliesportiva.

Equipaments culturals:

• Carme: únic municipi de l’àmbit territorial que compta amb centres d’interpretació: Centre d’Interpretació dels
Paraires (memòria històrica sobre aquest ofici vinculat al tèxtil). Punt d’informació i centre d’interpretació de les
rutes de l’aigua i els oficis antics del municipi.



TRANSPORT PÚBLIC

Dues companyies de transport amb autocar que ofereixen els seus serveis:

• Hispano Igualadina. L1164. Servei Igualada-Carme-Igualada, 2 viatges d’anada i 2 viatges de tornada de dilluns a
divendres, i també en dissabtes feiners. Horari d’institut (l’aprofiten el jovent que va a l’institut a Igualada).

• Masats. N2. Servei Igualada - la Llacuna, passant per Santa Maria de Miralles i amb parada al trencall de la carretera
local fins a Orpí i Carme. 4 viatges d’anada, i 4 viatges de tornada, de dilluns a divendres feiners.

Transport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: estació a la Pobla de Claramunt.

Carme adherida a AMTU (Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà) per buscar possibles millores al
transport públic: servei de taxi compartit entre municipis o bé transport a la demanda.



COMUNICACIONS DIGITALS
INTERNET:

• Carme: fibra òptica amb bona connexió i diferents operadores (permet escollir).

• Orpí: fibra òptica amb bona connexió. Algunes masies aïllades no arriba (lluny del radi de cobertura de les 
operadores). 

• Miralles: només fibra òptica fins a l’ajuntament (Diputació BCN), resta municipi no arriba fibra òptica, actualment 
cada casa té un servei particular segons la cobertura de la companyia que li arriba (cost major). Previsió que fibra 
arribi al 2024 (projecte de la Generalitat), a les operadores no els surt a compte invertir a Miralles (dispersió i poca 
població).  

TDT I TELEFONIA MÒBIL:

• Miralles no arriba la TDT a totes les cases,  i té problemes de cobertura mòbil algun dia, cobertura amb operadores 
diferents segons la zona. 

PUNTS WI-FI:

• Carme: al casal hi havia punt wi-fi obert (actualment no, s’ha d’arreglar amb les obres) i també a zona esportiva. 
Funciona bé, joves sobretot.

• Orpí: l’ajuntament, però ningú s'hi ve a connectar, perquè hi ha bona connexió a Internet a les llars. 

• Miralles: no el podem oferir perquè l’espai de l’ajuntament no presenta les condicions, tot i així, la gent es posa 
davant ajuntament i té cobertura però no es pot dir que és un punt wi-fi.



HABITATGE
HABITATGE TITULARITAT MUNICIPAL:

• Carme, Orpí i Miralles: no hi ha habitatge de titularitat municipal en lloguer o compra. 

HABITATGE PRIVAT BUIT O EN DESÚS

• Carme: 

• Entre 80 habitatges i 90 habitatges buits (és molt). 

• Força habitatges buits del nucli antic necessiten rehabilitació, estan parlant amb propietaris tot costa molts 
diners.

• Estan començant a treballar el tema habitatge, però encara en fase molt inicial. Voluntat de sol·licitar algun 
ajut al Catàleg de Serveis de la Diba en temes d’assessorament en matèria d’habitatge. 

• Algun intent en comprar algun habitatge, sobretot per a ús social. 

• Orpí: 

• Hi ha habitatges buits perquè la propietat no els lloga. No tenen un cens, però és fàcil de saber els habitatges 
buits que hi ha. 

• No han posat en marxa cap iniciativa. 

• Santa Maria de Miralles:

• No tenen un cens, però és fàcil de saber els habitatges buits que hi ha. 

• Gent que no viuen aquí, i no tenen intenció de llogar. 

• Alguna conversa puntual amb algun propietari per intentar llogar/vendre (sense èxit). 



ACCÉS A L’HABITATGE EN LLOGUER / VENDA: 

• Carme: 

• Hi ha oferta d’habitatge privat de lloguer, lloguers baixos, fa que vingui gent jove o amb pocs 
recursos. 

• Orpí: 

• No hi ha oferta de lloguer, hi ha alguna casa que es ven, en demanen bastant, pel que hi ha. 
També s'han venut alguna casa q ara hi viu una parella jove, estava molt vella i la van vendre a un 
preu assequible, però l'han d'arreglar i dedicar-hi hores.

• Miralles: 

• Accés habitatge: insuficient i inassequible. Habitatge privat: es demanen molts diners, i són cases 
molt grans (no adaptades a les necessitats d’una parella o família actual, que no necessita una 
casa tan gran, a nivell urbanístic dificultats per poder fer divisions horitzontals de la casa, per 
reformes de façanes, etc. molt complicat) i també són cases que algunes tenen terres associades 
o bosc (algú les ha de treballar, puja el preu de l’habitatge, etc.). 



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. 



Escenari desitjat (2/2)

HABITATGE - Habitatge accessible i assequible. 
- Millorar els habitatges. 
- Que hi hagi possibilitat d’accés a l’habitatge. 

INFRAESTRUC-
TURES I 

SERVEIS DE 
COMUNICA-

CIONS

- Millorar les comunicacions. 
- Millorar la connectivitat. 
- Millorar el transport públic. 

SERVEIS A LES 
PERSONES

- Mantenir, i a poder ser, augmentar serveis a les persones (escola, metge, etc.). 
- Pensar què podem fer per les persones grans, que viuen aïllades. 

JOVENT- La cultura pot ser un element a potenciar per al jovent.
- Tornar a activar la figura de la dinamitzadora de la joventut 



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



Propostes sorgides del taller

HABITATGE I 
URBANISME

- Cal poder tenir un accés a 
Internet (fibra òptica) a tot 
el territori. 

- Invertir en infraestructures 
per millorar les cobertures 
(mòbil, Internet, TV). 

- Optimització i freqüència 
del transport públic. 

INFRAESTRUC-
TURES I SERVEIS 

DE 
COMUNICACIONS

- Incentivar la conservació 
dels habitatges.

- Promoure el lloguer social. 
- Adaptar la normativa a la 

realitat de cada territori. 

OBJECTIUS ACCIONS

- Fer un cens dels habitatges buits.
- Identificar un llistat de noves fórmules que

incorporin la rehabilitació, el lloguer, la
venda, l’usdefruit, etc. per fer aflorar
habitatge en desús.

- Reordenar i revisar les normes de
construcció de cases.

OBJECTIUS ACCIONS

- Fer arribar la fibra òptica a Miralles.
- Vialització fins a les parades. 
- Enquesta sobre els horaris en que 

la gent necessita el transport públic 
per a optimitzar el servei (enquesta 
per whatsapp, mail, etc.) 



Propostes sorgides del taller

JOVENT

- Suport al comerç local
- Vetllar per l’escola, el metge, 

el comerç, la gent gran.
- Poder de decisió sobre 

l’escolarització. 

- Atraure població jove i que la 
gent jove no marxi dels 
pobles.

- Implicar el jovent a través de 
la cultura. 

SERVEIS A LES 
PERSONES

- Treballar amb la dinamitzadora juvenil i 
el que surti del taller, compartir-ho amb 
el jovent i recollir la seva opinió. 

OBJECTIUS ACCIONS

OBJECTIUS ACCIONS

- Centre de dia per la gent gran. 
- Crear un servei (metge o servei 

social) per vetllar per la gent de 
les masies (Miralles i disseminats).  



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



Què hem fet?

4 Taules de conversa de 4/5 persones
per taula

Taula 1. 

Habitatge

Taula 2. 

Gent gran

Taula 3. 

Formació, 

infants i 

joves

Taula 4. 

Comunica

-cions i 

transport

DINÀMICA WORLD CAFÈ



DINÀMICA WORLD CAFÈ

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. HABITATGE



PROPOSTES D’ACCIONS RECOLLIDES AL TALLER

Taula 1. HABITATGE

1.1. Cens d'habitatges buits als tres municipis1.2. Acció per donar a conèixer la fórmula de la "masoveria rural" entre la població dels 3 pobles per incentivar la implantació d'aquest 

sistema
1.3. Assessorament en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en habitatges 

1.4. Elaborar un cens de camins que afavoreixi l'accessibilitat a les masies i cases aïllades dels 3 municipis

1.5. Acció adreçada a demanar un canvi en la llei d'urbanisme que faciliti les divisions horitzontals de les masies i cases aïllades. Donar a 

conèixer el canvi de normativa recent al respecte

1.6. Acció de difusió que centralitzi la informació referent als ajuts en matèria d'habitatge, per tal que els ajuntaments disposin d'aquesta 

informació si algun veí o veïna la necessita

1.7. Programa per incentivar la rehabilitació d'habitatges del nucli urbà de Carme, promogut per l'ajuntament i amb acords amb els 

propietaris

1.8. Programa per atraure gent jove que es vulgui quedar als poble i que estigui interessada en habitatge de lloguer
1.9. Programa de "lloguer segur" per donar tranquil·litat als propietaris



Taula 2. SERVEIS A LA 
GENT GRAN



PROPOSTES D’ACCIONS RECOLLIDES AL TALLER

Taula 2. SERVEIS A LA GENT GRAN

2.1. Projecte de masoveria amb persones grans
2.2. Servei de transport a la demanda per a gent gran (per anar al metge, a fer gestions bancàries, etc.)

2.3. Acció per tal de poder garantir cobertura de telefonia mòbil per poder accedir al servei de teleassistència i ampliar el servei d'avís 

d'emergències per a gent gran

2.4. Instal·lació de càmeres de videovigilància en punts clau dels nuclis o dels camins principals per donar més seguretat a les persones 

grans que viuen soles i, en especial, les que viuen en masies aïllades

2.5. Animar la creació d'una associació de gent gran dels tres municipis liderada i dinamitzada per la mateixa gent gran

2.6. Reemprendre l'horari habitual del consultori mèdic a Orpí (un dia a la setmana seria suficient). 

2.7. Replantejar l'àrea bàsica de salut de la Pobla de Claramunt tenint en compte que alguns dels pobles que en depenen no hi ha 

combinacions de transport públic per arribar-hi

2.8. Ubicar caixers a les poblacions que no n'hi hagi costejats per les entitats financeres i no pels ajuntaments



Taula 3. FORMACIÓ, 
ARRELAMENT INFANTS 
I JOVES



PROPOSTES D’ACCIONS RECOLLIDES AL TALLER

Taula 3. FORMACIÓ, ARRELAMENT D'INFANTS I JOVENT

3.1. Crear una escola d'oficis com a activitat extraescolar 
3.2. Programa d'activitats lúdiques adreçades a públic infantil i/o juvenil dels 3 municipis a nivell esportiu, per exemple, amb un servei de 

transport que mobilitzés als infants/joves entre els pobles de la vall

3.3. Crear un equip d'esportiu integrat per infants/joves dels 3 municipis que pugui entrar en alguna competició a nivell comarcal o 

intercomarcal (no cal que sigui futbol, pot ser algun altre esport)
3.4. Programa per donar a conèixer la història del propi poble i dels altres pobles de la Vall de la Riera de Carme adreçat a infants i joves per 

tal de promoure projectes i treballs de recerca i d'investigació de la història local

3.5. Crear una escola rural a Miralles que fos l'escola de la vall 
3.6. Promoure una llar d'infants comuna als 3 municipis per anar creant un sentiment de pertinença des de petits. "Fer colla"

3.7. Crear un grup d'esplai o de lleure entre els 3 municipis que funcioni 1 cop per setmana
3.8. Centre cívic adreçat a activitats intergeneracionals

3.9. Programa de formació online per a joves que no poden accedir a la formació reglada

3.10. Obrir un compte dins d'alguna plataforma de XXSS tipus whatsapp o similar que aglutini al jovent de la vall i serveixi per difondre 
activitats d'interès per joves que es facin als 3 municipis



Taula 4. COMUNICACIONS 
I TRANSPORT



PROPOSTES D’ACCIONS RECOLLIDES AL TALLER

Taula 4. COMUNICACIONS I TRANSPORT
4.1. Organitzar una central de compres en el sentit que els comerços de Carme puguin fer repartiment a domicili a veïns i veïnes no només 

de Carme, sinó també d'Orpí i de Santa Maria de Miralles (en especial gent gran que viu sola en masies aïllades)

4.2. Crear un sistema de transport a la demanda adreçat a col·lectius i necessitats concretes (anar al CAP, a treure diners, a comprar, etc.)

4.3. Crear una aplicació per coordinar un servei de transport a la demanda. "Tipus uber comunitari"

4.4. Ampliar els horaris del transport regular amb autobús

4.5. Estudiar la possibilitat d'unificar  el pas del cablejat de telefonia mòbil per davant de les façanes dels habitatges 

4.6. Plataforma per reivindicar un tracte just i igualitari per a les persones que tenen l'habitatge en masies aïllades i que han de pagar més 

pel servei de fibra òptica ja que s'han de costejar el que val l'extensió del cablejat principal de la fibra òptica des del punt central a la 

derivació que necessitin. Discriminació de preus en funció de si l'habitatge és en un nucli habitat unitari o és poblament disseminat

4.7. Cercar estratègies per fer arribar una bona connexió d'internet a les masies disseminades. Sistema Antena Vimax (Tecnocolor)

4.8. Ampliar la cobertura mòbil a Carme. Ara només arriba Vodafone i Lowi. Ampliar el número d'antenes perquè hi hagi millor cobertura.



I el següent taller a Santa 
Maria de Miralles...




