Ajuntament de Corçà

ACTA CONSELL VEÏNAL DE CORÇÀ
Poble: Corçà

Espai: Sala Municipal

Data: 21/10/2019

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 46 persones, entre les quals hi ha 13 entitats i regidors de
l’Ajuntament: 5 persones de Fem Poble + un 1 veí portaveu + 2 persones de Més per Corçà i 1 veí
portaveu.
- Coral Corçà (2 persones)
- Grup BTT Les Òlives (1 persona)
- Club Patí Corcà. (1 persona)
- Club Petanca Corçà (1 persona)
- Ampa Llar La Bóvila. (1 persona)
- Afa El Rodonell (1 persona)
- Revista El Mercadal (1 persona)

- Geganters (1 persona)
- Grup de Dones (3 persones)
- Festa Santa Cristina (3 persones)
- Reis (1 persona)
- Colla Marxaire (1 persona)
- ARCC (1 persona)

b) Qui modera la reunió? L’alcalde i una regidora
c) Propostes i idees sorgides de les Entitats:
Club BTT Les Òlibes: Entitat esportiva. Proposen col·laboracions amb altres entitats ja que
organitzaran una cursa de BTT. Les inscripcions es faran per Internet.
Coral de Corçà: Entitat des del 1985. És la més antiga del municipi. Són 22 integrants (8 homes i 11
dones) i la directora de la Coral. Tenen subvenció Ajuntament per alguna activitat com la Cantada
d’Havaneres a l’agost. La resta solen ser activitats autogestionades. Demanen relleu generacional a
l’entitat i no solen tenir molts assistents del poble en les seves cantades.
Colla Marxaire: Organitzen activitats com la Marxa (maig), la Castanyada (novembre) i la Sardinada
(juny). Reben subvenció de l’ajuntament per cobrir despeses de l’organització de les activitats que
porten a terme. Com a organitzadors de la marxa fan també recuperació de camins del municipi.
Demanen més participació, relleu generacional i més participació de gent jove. També necessiten
un espai o local on emmagatzemar el material de l’entitat.
Grup de Dones: Entitat que funciona des de fa 20 anys aproximadament. Organitzen el dia de la
Dona (on representen cada any una obra de teatre) i una jornada per recollir diners per la Marató
TV3. Reben subvenció de l’ajuntament per cobrir despeses de l’organització de les activitats que
porten a terme. Fins ara rebien un quadre per part de l’Ajuntament del concurs de pintura de la
Festa Major per vendre’l en el dia de la Marató. Demanen relleu generacional de dones del
municipi. Demanen poder fer més difusió del Grup de Dones i donar-los suport en la gestió de les
xarxes socials. L’Ajuntament els proposa de col·laborar en la creació d’un Punt Lila per a la Festa
Major de 2020.
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Reis: Comissió que gestiona els Reis de Corçà, i demanen gent pel dia de la cavalcada i un local on
poder deixar les carrosses i així preparar-les per cada any. L’Ajuntament paga el que es necessita
per organitzar-ho , demanen que sigui en efectiu perquè és molt difícil gestionar-ho sense primer
fer el pagament ja que són botigues petites.
Club Petanca: Entitat des del 1988. Gestionen tornejos al llarg de l’any i ells es troben per fer
activitats privades. Comenten que cal fer manteniment en les instal·lacions (falta sauló a les pistes) i
agraeixen la gestió de l’exalcalde Carles Pongiluppi i l’exalcaldessa Carme Güell.
Club Patí Corçà: Fa 10 anys que es varen constituir. Organitzen extraescolar de patinatge a la Sala
Municipal i com a cloenda el festival al mes de juny. Comenten que l’espai que utilitzen, la Sala, a
vegades està brut i dificulta l’activitat de patinatge.
AMPA La Bòbila: Comenten diferents propostes com: Delimitar d’alguna manera el parc del Firal
per la seguretat dels infants més petits, almenys l’espai on hi ha gronxadors o la part de sauló.
També demanen intervenir a l’entrada de l’escola El Rodonell i millorar l’aparcament de la plaça del
Firal i la zona en general. També informen que volen tirar endavant un projecte de relació entre
gent gran i els infants de la llar. Demanen col·laboració perquè persones grans vulguin anar
regularment a la llar a explicar contes.
AFA El Rodonell: Gestionen l’extraescolars i l’acollida matinal. Comenten que voldrien tenir una
auxiliar de conversa en anglès a l’escola i demanen opcions a l’Ajuntament conjuntament amb el
Departament d’Educació per poder gestionar-ho.
Comissió de Festa Santa Cristina: Organitzen la Festa Sta. Cristina al juliol. Fa 4 anys va haver-hi un
relleu generacional i ara són joves que pertanyen també a l’ARCC. Reben subvenció de l’Ajuntament
per a cobrir despeses de les activitats que organitzen. També reben suport de l’àrea de cultura per a
l’organització de les activitats. Demanen més participació de gent gran.
Revista el Mercadal: Funciona des de l’any 1988-90. Són unes 6 persones que redacten la revista
municipal amb diferents articles i notícies d’actualitat. Publiquen dues revistes a l’any. També
publiquen el text guanyador del Premi Literari en una separata. La persona encarregada de les
entitats és la Carme Garriga. Revista pagada per l’Ajuntament.
Geganters: Entitat creada fa 23 anys. Tenen força integrants, sobretot famílies. Organitzen la
trobada gegantera de la Festa Major i les Quines al mes de desembre. Tenen un local pagat per ells
a la Bisbal i demanen un local en el municipi per poder deixar els gegants. Actualment tenen
material a la Sala Municipal. Demanen gent per tocar gralla, tambors, etc.
d) Propostes i idees sorgides dels veïns i veïnes:
* Millorar la mobilitat a l’entrada del poble i davant de l'escola El Rodonell, fins a la Plaça Firal.
Treure els vehicles aparcats davant escola i fer la vorera més ampla per passar amb cotxets.
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* Cal protegir millor l’espai que dóna a la carretera Zona barracons de l’escola.
* Posar una font per la gent que juga habitualment al camp de futbol que hi ha a dalt a Santa
Cristina (zona petanca).
* Habilitar un dels parcs del poble pels infants de 0 a 3 anys. Per exemple, el de sobre la llar
d’infants.
* Posar una paperera a l’Ermita de Santa Cristina.
* Posar una fusta més llarga per fer de banc a l’Olivar d’en Torres.
* Arreglar la tela de la part posterior de la Deixalleria perquè està xafada.
* Posar un mirall al C/ Gavarres i C/ Marina perquè no es veu bé per sortir.
* Posar també un mirall al C/ Sant Sebastià (dóna el sol de cara a la tarda).
* Senyalitzar millor l’aparcament del final del C/ Major ja que no es veu, sobretot a l’estiu que hi ha
més afluència de gent.
* No aparcar a l’espai de l’Escola El Rodonell (davant escola).
* Afegir un dia de recollida d’orgànica.
* Potenciar l’espai del porxo de Santa Cristina i valorar canviar el terra per donar-li més usos.
* Revisar els sentits de circulació dels carrers de Santa Cristina, fer-los unidireccionals.
* El solar darrera parada de la Sarfa, direcció Girona ( Samambaia). Es demana què es pot fer ja que
és molt brut.
* Preocupació pels robatoris que hi han hagut, es demana alguna solució.
* Parc de la Sardana està brut d’excrements de gos.
e) Respostes de l’Ajuntament:
- El trànsit de l’escola s’està treballant per eliminar les places d’aparcament i fer un paviment
continu.
- Tema robatoris: s’estan mantenint converses amb Mossos per adherir Corçà al conveni marc i
paral·lelament s’està mirant opcions de posar càmeres que gravarien les matrícules. Si cal els
mossos poden venir a fer una xerrada.
- Parc del Firal: estan mirant opcions de com fer el tancament de la zona de sauló de manera que no
afecti l’estètica de la Plaça.
Totes les propostes que han sorgit en aquesta sessió es donarà resposta del pla de treball en el proper
consell que se celebrarà a l’abril, que es farà el penúltim dilluns del mes, el dia 29/04/2020.
El Consell Veïnal finalitza a les 21.40h.
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