Ajuntament de Corçà

ACTA CONSELL VEÏNAL

Poble: Matajudaica

Espai: Església

Data: 30/10/2019

Hora convocatòria: 20 h

Qui convoca?

Ajuntament de Corçà

Hora de començament: 20:10 h

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

a) Qui hi assisteix? Assisteixen 20 persones. Entre les quals hi ha regidors de l’ajuntament 4 persones
de Fem Poble i 1 veí de portaveu + 2 regidors de Més per Corçà i 1 veí portaveu.
b) Qui modera la reunió? L’alcalde i una regidora
c) Propostes i idees sorgides dels veïns i veïnes:
* Es pregunta per la Fibra Òptica ja que arriba fins a Matajudaica, estan contents.
* Demanen moderar velocitat dins poble a 20 km/h, com a Casavells i Cassà. Marcar les rutines de
pas a l’interior del nucli.
* Regular l’aparcament dins del poble, sobretot a l’estiu. Marcar zones de prohibit aparcar (carrers
interiors).
* Habilitar aparcaments a la zona del parc infantil.
* Estudiar impacte dels camions pesants pel C/ Major i mirar de pujar el paviment.
* Comenten si l’Ajuntament està al cas dels pesticides que es fan servir en alguns camps de conreu i
si són o no legals.
* Demanen canalitzar les aigües de pluja a la Plaça de l’Església i revisió de drenatge.
* Revisar tots els desaigües pluvials del poble que estan taponats amb sorra.
* Revisar la focalització i intensitat de les fanals del carrer. Alguns veïns amb poca baixa intensitat
fan, altres comenten que si hi ha llum a la via pública hi ha més seguretat.
* La recollida porta a porta està molt bé pels veïns residents però els veïns/es de cap de setmana
(segones residencia) no volen anar al punt de recollida (polígon industrial de Corçà). Proposen un
armari per deixar escombraries també controlat d’alguna manera.
* Demanen recuperar les palmeres es van morir del cementiri.
* Demanen posar més tanques de protecció al Parc Infantil.
* Parlen de la preocupació pels caçadors que s’escolten molt a prop. L’Ajuntament comenta que es
va fer una reunió informativa i que tot estava correcte.
* El paisatge de Mata ha canviat molt, hi ha preocupació per les obres de rehabilitació d’una casa
del poble. Demanen explicació a l’Ajuntament, ja que van entrar instància i no han rebut resposta.
També es parla de si l’eliminació de l’amiant duta a terme durant aquesta obra s’ha fet
correctament.
* Sobre el parc amagat amb els magraners volen saber si es farà alguna cosa. Demanen conservar
l’aparcament.
* Revisar mur de la corba (allargar per evitar llançar coses)
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d) Respostes de l’Ajuntament:
- L’Ajuntament ja està al cas de les obres i n’està fent el seguiment amb el tècnic municipal. Es
posarà com a tema prioritari.
- Es comenta que s’ha rebut una proposta de la companyia elèctrica de la zona per canviar el
transformador i soterrar cablejat.
- El parc dels magraners s’està mirant per arreglar-ho i que deixi d’estar amagat .
- Es recullen totes les propostes per organitzar-les i donar resposta a les que tinguin viabilitat.
Totes les propostes que han sorgit en aquest sessió es donarà resposta del pla de treball el proper
consell veïnal que se celebrarà el penúltim dimecres del mes l’abril.
El consell Veïnal finalitza a les 21.15 h.
-
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