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Quin model voldríeu per la Valldan a llarg termini?  

La majoria prefereix que no creixi. Segons l’AVV, ja fa de “poble dormitori”, amb veïns 

que hi viuen però que treballen fora i no participen en les activitats veïnals.  

Què podem fer pels que viuen a pagès?  

Arreglar els camins. Els veïns ofereixen una llista de camins que voldrien que 

s’arreglessin. En lloc d’exigir que tota la feina la faci l’Ajuntament, recorden vegades que 

el govern municipal ha pagat el material i els veïns han fet l’obra a base de treball 

voluntari (una de les propostes dels pressupostos participatius del 2020 va ser 

“arranjament del camí Mas d’Huguets amb el subministrament als veïns de cinc camions 

de grava”). En alguns llocs, valdria la pena posar-hi formigó en lloc de grava. També cal 

tenir en compte que alguns d’aquests camins formaran part de l’anella verda que 

proposa l’Ajuntament. 

Combatre l’incivisme a zones rurals, com l’abocament il·legal de residus a camps de 

conreu. En denunciar aquests abocaments, els pagesos han trobat que les autoritats 

responen que són terres privades i, per tant, que la responsabilitat és del propietari. Un 

ha demanat si la futura ordenança de civisme tindrà en compte l’incivisme en espais 

rurals. L’Ivan reconeix que no estava previst, però que li sembla una bona idea. Queden  

per parlar més del tema. Alguns veïns creuen que l’horari de la deixalleria és massa 

restringida, i que això contribueix al problema. 

A quines iniciatives culturals pot contribuir l’Ajuntament per reivindicar la identitat i 

la història de la Valldan?  

L’AVV ja és molt actiu i organitza tot una sèrie d’activitats culturals (Festa Major, 

camigeres, arribada dels Reis, pujada al serrat de Fullaracs l’11S, una carrossa de 

carnestoltes i la crema de la carrossa per Sant Joan). L’Ajuntament hauria de donar 

suport a les activitats culturals existents.  

Escola de la Valldan 

Els veïns donen molta importància a l’escola, que consideren una peça clau per mantenir 

la identitat de la Valldan. Tot i que valoren molt la qualitat de l’educació, l’edifici està en 

mal estat. El pati “sembla un corral”, amb una tanca de fusta que obstrueix la vista de la 

canalla. Tot i que reconeixen que el manteniment de l’escola és competència de la 

Generalitat, voldrien que l’Ajuntament pressionés el Departament d’Educació per 

assegurar que l’Escola rebi les millores que necessita.   

Les obres a la plaça Major són una reivindicació històrica (als pressupostos participatius 

s’han presentat tres propostes al respecte). Per millorar l’entorn de l’escola, l’Ajuntament 

també podria repintar el pas de vianants de davant. 

Il·luminació 

Mentre els fanals al passeig dels Abeuradors són massa potents, d’altres espais (com 

el camí ral de Cardona) estan mal il·luminats. L’excés de llum a algunes zones podria 



ser degut al canvi a bombetes LED, i la falta de llum al camí ral és perquè els arbres han 

crescut i tapen els fanals. 

Velocitat i accés dels vehicles 

Els veïns valorarien controls de velocitat a espais com el camí del Polígon a la carretera 

de Sant Llorenç o el passeig dels Abeuradors. Quan hi accedeixen en cotxe, els veïns 

del camí ral de Cardona reben retrets dels usuaris recreatius. 


