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La fibra òptica arribarà aviat al nucli de Marganell
El mes de juliol es van inicar les obres de soterrament de les canalitzacions, a la cuneta de la carretera
Arran d’un acord entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona, ben
aviat arribarà la fibra òptica fins al nucli
urbà de Marganell. L’ acord consisteix en
que la Diputació de Barcelona instal·la
les canalitzacions, aprofitant que es
construeixen noves cunetes de formigó a
la carretera, i la Generalitat hi instal·larà el
cablejat de fibra.
Aquesta
obra suposarà una bona
oportunitat per millorar els serveis
d’internet, televisió i telefonia del
municipi. Tant bon punt s’acabi la
instal·lació del cablejat, caldrà que una
empresa de telecomunicacions estigui
interessada en allargar la xarxa fins a les
cases i donar servei. En aquest sentit,
l’Ajuntament ja s’ha començat a moure i
contactar empreses per tal que això sigui
possible.

Reunió política i tècnica del passat 18 d’octubre a la zona on s’iniciaran els treballs de neteja

Es porten a terme 4 projectes gràcies al pressupost participatiu
El dia 16 d’abril va finalitzar el període de
votació i es va realitzar l’escrutini sobre els
pressupostos participatius de Marganell.
Un total de 76 votants van poder escollir
entre les 8 propostes sotmeses al procés
participatiu, essent la del servei de
biblioteca i intercanvi de llibres la més
votada. Cal destacar la gran igualtat de
vots entre la majoria de les propostes, fet
que ha mostrat, el gran interès que han
despertat i la necessitat que es portin a
terme en un futur proper.
A continuació, en segon lloc, ha estat
escollida l’adquisició de taules i cadires
per a la Comissió de Festes, en tercer
lloc l’ajut econòmic al Centre d’Esports
Marganell, i en quarta posició la compra
de carpes per a la Comissió de Festes. Totes
aquestes han obtingut finançament dels
17.000€ dels pressupostos participatius

i estan executades o en fase d’execució.
Les propostes que no han obtingut
finançament han estat la millora del servei
postal, la instal·lació de la marquesina a la

parada d’autobús del Casot, l’arranjament
de la Plaça de l’Església i el projecte
d’apropament als oficis antics.
A continuació es mostren els resultats:

Proposta

Vots

Servei de biblioteca i intercanvi de llibres

24

Adquisició de taules i cadires per la comissió de festes

22

Ajut econòmic al Centre d’Esports Marganell

22

Adquisició de carpes per la comissió de festes

20

Millora del servei de repartiment postal

20

Marquesina per la parada del bus del Casot

17

Arranjament de la Plaça de l’Església

16

Projecte “Apropament dels oficis antics”

4

L’Ajuntament inverteix en millora la xarxa d’aigua municipal
S’allarga la xarxa de
distribució d’aigua
potable fins al Racó

Es renoven més de 2
kilòmetres de la xarxa
de distribució del Casot

Es treu a concurs un
macroprojecte de
millora de la xarxa

Durant el mes de juliol s’han realitzat
les obres per fer arribar la xarxa d’aigua
potable a la única zona del municipi que
no s’oferia el servei.
Aprofitant l’obra d’instal·lació de la fibra
òptica i la formació de la cuneta de formigó
de la carretera, des de l’Ajuntament s’han
realitzat les gestions oportunes per tal de
poder passar la canalització de l’aigua per
la mateixa rasa que es va formar per passar
la fibra.
El nou tram construït és de 632 metres
i els costos d’aquesta portada d’aigua
es repartiran entre l’Ajuntament i els
propietaris que se’n beneficiaran.

L’ Ajuntament ha invertit més de
60.000€ en la renovació dels trams més
deteriorats de la xarxa de distribució
d’aigua potable del Casot. Després d’un
any de gestió municipal i detectats els
principals punts problemàtics, s’han
substituït les canalitzacions a l’Avinguda
Verge de Montserrat per acabar amb les
avaries recurrents i la pèrdua d’aigua; s’ha
substituït el tub en tot el carrer Pinyonet,
el qual no donava servei a algunes cases
per l’obstrucció de calç; s’han substituït
més de 800 metres de xarxa al Carrer
Sant Miquel, també, tapat per la calç; i
finalment, s’iniciarà la renovació del tub
de distribució dels carrers Quintí i Migdia.

Durant el mes de juliol es va obrir el
concurs perquè les empreses interessades
presentessin les ofertes per executar l’obra.
Aquest projecte, valorat en 167.999,30€ té
per objectiu la millora de les instal·lacions
més deteriorades, la simplificació de
la gestió i assegurar la disponibilitat
d’aigua, especialment en períodes estivals
i de sequera. Aquest mes de setembre
s’adjudicarà l’obra, per tal que s’iniciï
abans de finalitzar el 2018.
El finançament d’aquesta, serà a través
d’una subvenció de 161.384€ de la
Diputació de Barcelona i amb fons propis
municipals.

A punt de finalitzar la primera fase
de neteja forestal del Casot
Aquest mes de setembre finalitzaran els treballs de la primera fase de
la neteja forestal del Casot. Aquests, han consistit en la creació d’una
franja de 25 metres al voltant de cada casa, en la qual s’ha deixat
una densitat d’arbrat més baixa, tal i com estableix la Llei 5/2003 de
prevenció d’incendis.
Les obres, que van iniciar-se el mes de gener i han suposat la neteja
de l’arbrat i el sotabosc, a més de 25 hectàrees.
Des de fa alguns mesos, l’Ajuntament està treballant per aconseguir
el finançament per portar a terme la segona fase, de 2 hectàrees més.
Aquest augment de superfície s’ha produït arran de l’arribada de
major nombre d’autoritzacions de neteja per part de propietats, que
en veure els resultats de la primera fase, han volgut ser-ne beneficiaris.
Un cop finalitzades, l’Ajuntament aprovarà un pla de manteniment,
també d’obligat compliment segons la Llei 5/2003, per tal que
periòdicament es puguin fer desbrossades per mantenir els terrenys
on s’ha actuat. Aquestes hauran de ser assumides econòmicament
per les propietats a través d’una ordenança fiscal.
Finalment, aquelles propietats que s’han negat a que l’Ajuntament
els faci la neteja forestal i que no s’ho hagin realitzat pel seu compte,
s’iniciarà un procediment sancionador i d’execució subsidiària, en el
qual el propietàri n’haurà d’assumir el cost.

Treballs de desmuntatge d’un pi, a la zona del Casot

TALLER DE PEDRA SECA

Dies: 22 i 23 de setembre de 2018 (dissabte 22 de 10 a 14 i de 15 a 19 / Diumenge 23 de 10 a 14)
Preu: 12€ / 10€ socis
Lloc: Seu de l’Associació Massís de Montserrat. Plaça Font del Bisbal s/n, Marganell
AJUNTAMENT DE MARGANELL
C/ Sant Esteve, s/n.
08298 - Marganell
Tel. 938 357 063

HORARIS ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dilluns a divendres de 10 a 14h
web: www.marganell.cat
a/e: marganell@diba.cat

