Ajuntament de Corçà

ACTA CONSELL VEÏNAL

Poble: Casavells

Espai: Casinet

Data: 29/10/2019

Hora convocatòria: 20h

Qui convoca? Ajuntament de Corçà

Hora de començament: 20:10h

A qui es convoca? Veïns/es i entitats de Corçà

a) Qui hi assisteix? Assisteixen 22 persones, entre les quals hi ha 1 entitat i regidors de l’Ajuntament: 2
persones de Fem Poble + un 1 veí portaveu + 3 persones de Més per Corçà i 1 veí portaveu.
b) Qui modera la reunió? L’alcalde i una regidora
c) Propostes i idees sorgides de les Entitats:
Comissió de Festes de Casavells: Són 6 integrants en total, no estan constituïts com a entitat.
Organitzen diferents actes a Casavells com la Festa Major, Cavalcada de Reis, sopars, etc.
Anteriorment havien organitzat el cinema a la fresca.
Demanen col·laboració dels veïns en l’organització prèvia dels actes, aportar noves idees i
propostes, tant per la Festa Major com per Reis. Agraeixen la col·laboració els dies de la Festa
Major.
També demanen un espai on guardar el seu material i poder concentrar-ho tot i tenir-ho ordenat
amb estanteries. Ara disposen de dos espais diferents amb el material separat a cada lloc i la gestió
no és eficient.
d) Propostes i idees sorgides dels veïns i veïnes:
* Moderar la velocitat al Carrer Sant Isidre amb senyals. També senyalitzar l’aparcament. Posar un
STOP a dues bandes a l’encreuament entre Sant Isidre i Sant Joan per frenar una mica els cotxes
(excés de velocitat).
* Pintar aparcament al C/Sant Josep.
* Prohibir o regular accés al poble de camions de gran tonatge.
* Senyalitzar la sortida de Casavells des de Mata.
* Proposen utilitzar senyals originals per dins poble.
* Proposen valorar l’opció de fer la variant per fora poble i així treure trànsit a l’interior del nucli.
* Millorar el manteniment de la “Mota del Daró”, però no és terme municipal de Corçà.
* Sol·licitar a Trànsit la possibilitat de fer un 3r carril a l’altura de Can Ramió i habilitar l’entrada
Nord de Casavells en sentit Corçà.
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* Comuniquen que hi ha un revolt al Pla que quan creix el blat de moro no té gens de visibilitat i da
causa de la gran afluència de ciclistes per aquests espais pot haver-hi u accident. Proposta de
senyalitzar.
* Les obres d’asfalt al Carrer Sant Joan han provocat inundacions a un particular i es demana revisar
les obres des de Can Sendo.
* Fer la neteja dels vorals.
* A causa de les darreres pluges i a les obres de la Plaça de l’Església l’espai ha quedat brut de sorra
i fang.
* Es manifesta preocupació pels robatoris a Casavells: inquietud dels veïns en general i demanen
solucions a l’Ajuntament, com per exemple, posar càmeres.
* Sobre la pista de Casavells: demanen revisar les portes d’emergència que no tanquen bé i molts
dies queden obertes. També es comenta que a vegades queden enceses les llums tota la nit. Es
proposa buscar un sistema temporitzador per disposar de llums a l’interior però que s’apaguin en
cert moment. També demanen poder entrar a les instal·lacions amb un sistema de targeta (tipo la
de la deixalleria) que també serviria pel control d’accés a la pista. Les portes dels lavabos són molt
senzilles i demanen reforçar-les.
* Demanen una plataforma per poder accedir als contenidors més alts de la Deixalleria (estan molt
alts).
* Fer accessos diferenciats al cementiri segons culte o accés a espais de magatzem.
* Dinamitzar el Casinet per activitats per la gent del poble, com pot ser tallers o fer intercanvis
d’activitats tipus un Banc del temps. Es proposa fer un taller de figures petites per poder col·locar a
tot el poble i fer-ne la seva geo-localització.
* Visites guiades nocturnes.
* Comenten que quan hi ha algun acte al poble queda col·lapsat de cotxes i no hi ha possibilitat
d’aparcament.
* Es demana habilitar zona d’aparcament fora poble ben senyalitzat.
* Diverses fonts de l’entorn estan brutes i embardissades. També es comenta la possibilitat de
recuperar les fonts que hi ha que són moltes, així com els camins d’accés.
* Animar la participació dels homes al Parc de Salut, ja que només hi participen dones a les
dinamitzacions que s’organitzen.
* Pregunten quin ús tindrà la Plaça de l’Església i si disposaran d’aparcament pels veïns. Es proposa
col·locar unes jardineres que hi ha a una altra part del poble per donar-los millor emplaçament i ús.
* Adequar espais d’aparcament respectant els veïns.
e) Respostes de l’Ajuntament:
- Fer millores dels lavabos del Casinet, i fer-los accessibles i poder tenir l’opció d’accés públic (prèvia
sol·licitud clau).
- Hi ha una primera proposta de l’antic govern d’habilitar l’accés a tota la volta entorn a l’Esglèsia.
Caldria construir una escala a l’exterior perquè hi ha un desnivell.
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Tema robatoris s’estan mantenint converses amb Mossos per adherir el municipi de Corçà al
conveni i paral·lelament s’està mirant opcions de posar càmeres que gravarien les matrícules. Si
cal els mossos poden venir a fer una xerrada.
Es mirarà d’agilitzar l’accés a la Pista amb la targeta de la Deixalleria.
Es recullen totes les propostes per planificar-les i posar en marxa totes les que siguin viables.

Totes les propostes que han sorgit en aquesta sessió es donarà resposta del pla de treball en el proper
consell que se celebrarà el penúltim dimarts del mes l’abril.

El consell Veïnal finalitza a les 22.00h.
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