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DATA: 13 octubre de 2022 

LLOC: Local Social de Claravalls 

INICI: 18:30h 

FINALITZACIÓ: 20:00h 

 

 

 

  PARTICIPANTS 

 

20 persones (8 dones i 12 homes) 

- 3 persones de Riudovelles 

- 9 persones de Claravalls 

- 8 persones de Santa Maria de Montmagastrell 

 

 

   APORTACIONS 

 

QUINS ASPECTES EN L’ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ VAN BÉ I CAL POSAR EN VALOR? 
 

- Es valora positivament que es realitzi el procés per a definir el propi reglament, això 

implica un canvi de visió. 

- Des de Claravalls s’expressa que hi ha una bona comunicació amb el regidor de Tàrrega. 

 

 

QUINS ASPECTES DE LA PARTICIPACIÓ CALDRIA MILLORAR DE CARA AL FUTUR 
 

PRESÈNCIA DELS POBLES 

- S’expressa una sensació generalitzada que els reglaments de participació que s’han fet 

fins a la data han estat elaborats sempre per al municipi de Tàrrega. Per tant, cal tenir 

present les particularitats i especificitats dels pobles dins del nou reglament. 

- Una altra sensació generalitzada és que els pobles són uns agregats i que el municipi de 

Tàrrega és principal en tot, incloent la participació. 
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- No es pot tractar igual les necessitats de Tàrrega i les dels pobles. Els pobles necessiten 

un tracte diferent, un catàleg de serveis diferents i una presència a reglaments i 

ordenances que reconegui les seves necessitats i especificitats. 

- Reclam de capacitat decisòria, ja que actualment tot es realitza per i pel municipi de 

Tàrrega. 

- Manca d’estructura en general per a canalitzar la participació dels pobles de manera 

estable. 

 

 

COMUNICACIÓ AMB L’AJUNTAMENT 

Sobre els pobles... 

- Des de Claravalls s’explica que es realitza una assemblea a l’any de manera ordinària i 

es trasllada a l’Ajuntament tot allò que es parla. A partir d’aquí, marca una línia de treball 

anual. En general, es considera que hi ha un bon retorn de les demandes. 

En aquest cas, la figura de l’alcalde del poble funciona de manera òptima. 

- Des de Santa Maria de Montmagastrell es comenta que hi ha comunicació entre el 

representant del poble i l’Ajuntament. S’organitzen reunions al poble (ara aturades per 

la COVID-19) i es generen actes on apareix tot el debat transcrit literalment, a més a més 

d’un document amb les principals informacions. Seguidament es realitza una 

embustiada d’aquests documents i es trasllada a l’Ajuntament. 

- Des de Riudovelles es comenta que no hi ha vies per a comunicar a l’Ajuntament les 

necessitats que tenen al poble. Hi ha necessitat d’un local social per a crear espais 

d’interacció i comunicació al mateix poble. 

De manera general... 

- Hi ha un reclam per a més espais d’interacció amb l’Ajuntament on hi participi alcaldia 

(ja que fins al moment no han existit en aquest format). De manera individual hi ha 

assistents que comenten que no han tingut problema en parlar amb alcaldia i regidories, 

però és cert que no hi ha un espai col·lectiu per a fer-ho. 

- Cal reforçar que el representant de cada poble pugui recollir les queixes i necessitats 

dels veïns, que ho transmetin i que obtinguin resposta. 

 

 

ORGANS DE PARTICIPACIÓ 

- Caldria crear un espai on els pobles i els seus representants es poguessin trobar i 

posessin en comú les necessitats i demandes conjuntes per a poder comunicar-ho a 

l’Ajuntament. És a dir, hi ha la necessitat d’un Consell de Pobles o una comissió sectorial 

o territorial dels pobles. 

En relació al Consell de Participació... 

- Es comenta que el Consell mai s’ha fet extensiu als pobles i que no se’ls hi ha tingut 

massa en compte. 

- Cal que les comissions sectorials del Consell es posin en marca i que els pobles tinguin 

presència en comissions d’urbanisme, serveis municipals i finances. 
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- La presència dels pobles als consells sectorials ha de ser la via per tal de canalitzar la 

comunicació i les necessitats col·lectives dels pobles.  

 

 

 


