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Escenaris de futur – PRIMERA PART

Escenari 

desitjat

Escenari 

no actuació

• Com seran els nostres pobles d’aquí a 10 

anys si no fem res? (no actuació)

• Com ens agradaria que fossin els nostres 

pobles d’aquí a 10 anys? (caldrà fer accions 

per aconseguir aquest escenari desitjat)



Escenari no actuació (1/2)

DEGRADACIÓ 
ENTORN

- Abús del medi per a consum urbà (parc temàtic).
- Perilla el paisatge (usurpació del territori, parcs eòlics, etc.)
- Contaminació subsol, fonts, etc. per manca de pedagogia. 
- Rieres brutes i perdudes, i menys aigua. 
- Abandonament del medi rural.
- Abandonament terres agrícoles. 

RISC INCENDIS - Si no fem res, es cremarà tot. 
- Augment d’incendis per la deixadesa dels boscos. 

DESPOBLA-
MENT

- La gent jove marxarà dels pobles. 

ENVELLIMENT - Gent cada cop més gran. 

PÈRDUA 
JOVENT

- Pèrdua de població.
- El poble pot arribar a desaparèixer. 



Escenari no actuació (2/2)

HABITATGE - Habitatges abandonats per la despoblació. 

OPORTUNITATS 
LABORALS

- Encara menys oportunitats laborals.
- No hi haurà empreses que s’implantin al territori.
- Pobres econòmicament 

POBLE 
DORMITORI

- Pèrdua de població.

PÈRDUA DE 
SERVEIS

- Pèrdua de serveis: bancs, pediatria, comerç, transport. 

INFRAESTRUC-
TURES 

DEFICIENTS
- No hi haurà bon accés als recursos tecnològics (Internet). 
- Deficiència xarxes de comunicació (Internet, TV, etc.)
- Asfalt camins rurals (no està clar que l’asfaltat dels camins rurals sigui una 

solució). 



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 



TALLER PARTICIPATIU

Pla estratègic de desenvolupament de la vall de riera de Carme

• Quines actuacions són bàsiques a fer als nostres pobles 

per aconseguir l’escenari desitjat d’aquí a 10 anys? 

• Identifiqueu entre 3-5 propostes d’accions

Propostes d’accions– SEGONA PART



Propostes d’accions (1/5) 

MANTENIR EL 
QUE TENIM 

ARA

- Accions encaminades a afrontar el canvi climàtic (mitigació / adaptació). 
- 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). 

ENTORN / 
RECURSOS 

NATURALS EN 
CONTEXT DE 

CANVI CLIMÀTIC

- Mantenir i millorar el que tenim (Fira Verd de Carme, piscina, equip de 
futbol, teatre, casal associacions, cementiri). 



Propostes d’accions (2/5) 

ENERGIA 
RENOVABLE I 
SOBIRANIA 

ENERGÈTICA

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

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

- Donar facilitats per part de l’administració. 
- Treballar subvencions conjuntes que beneficiïn el conjunt. 
- Fer una mancomunitat Orpí, Carme, Miralles.
- Compartir els resultats que surtin del taller amb la resta. 

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA LOCAL 
/ GOVERNANÇA 
COMUNITÀRIA

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

- Ecoeficiència, autosuficiència. 
- Instal·lacions comunitàries de plaques solars.  



Propostes d’accions (3/5) 

HABITATGE I 
URBANISME

- Fer arribar la fibra òptica a Miralles.
- 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. 
- 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.) 

INFRAESTRUC-
TURES I SERVEIS 

DE 
COMUNICACIONS

- Incentivar la conservació dels habitatges.
- Fer un cens dels habitatges buits. 
- Trobar noves fórmules que incorporin la rehabilitació, el lloguer, la venda, 

l’usdefruit, etc. per fer aflorar habitatge en desús. 
- Promoure el lloguer social. 
- Reordenar i revisar les normes de construcció de cases. 
- Adaptar la normativa a la realitat de cada territori. 



Propostes d’accions (4/5) 

MODEL 
D’ECONOMIA 

LOCAL, 
COMUNTÀRIA I 

SOSTENIBLE

- Potenciar l’escorxador per obrir-nos a la comarca. 
- Promoure l’agricultura ecològica. 
- Promoure la sobirania alimentària i el consum de proximitat:

- Horts comunitaris
- Cooperatives de productors i cooperatives de consum
- Bancs de terres per a pagesia i noves incorporacions al sector
- Conèixer les produccions de cada poble i posar-ho a la web. 
- Artesania 
- Ajudes al jovent per treballar la terra, fer de pagès/a i cuidar bestiar. 

- Promoure el turisme verd, ecològic, sostenible, esportiu. 
- Crear itineraris per la vall de la riera de Carme
- Formar guies locals que puguin acompanyar els visitants en aquestes 

rutes i pel territori. 
- Neteja del sotabosc i aprofitament de la biomassa, com a font d’energia 

renovable local i comunitària i com a creació d’ocupació.



Propostes d’accions (5/5)

JOVENT

- Comerç local
- Vetllar per l’escola, el metge, el comerç, la gent gran.
- Poder de decisió sobre l’escolarització. 
- 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).  

- Atraure població jove i que la gent jove no marxi dels pobles.
- Implicar el jovent a través de la cultura. 
- Treballar amb la dinamitzadora juvenil i el que surti del taller, compartir-ho 

amb el jovent i recollir la seva opinió. 

SERVEIS A LES 
PERSONES



Diferents moments del taller participatiu
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Contacte: 

Pots fer-nos arribar les 

teves propostes i idees a 

través d’aquest correu 

electrònic 

mailto:pladelavall@gmail.com

