
RESUM  ASSEMBLEA VEÏNAL D’ ARESTUI  28 D’OCTUBRE 

 

1. ESTAT DELS PRESSUPOSTOS 
S’explica que gairebé totes les partides de despeses del pressupost actual estan executades i que del 
diners que resten cal deixar obligatòriament un romanent per l’any vinent.  Es podria fer alguna 
petita inversió i es proposa:  
- Arreglar i instal·lar la porta antiga de la placeta de l’església. 
- Arranjament de la sala comú de l’estudi per tal que sigui un lloc agradable de trobada o d’ ús pel 

veïnat si cal algun dia en particular. Mes endavant, es podria arreglar el pis de baix amb cuina i 
sala-menjador per poder-lo llogar com es fa amb el pis superior.  

- Deixar uns diners de reserva per a qualsevol emergència o reparació que calgui fer en aquest 
darrer trimestre. 
 

2. ACTUACIONS, PROJECTES I PROPOSTES 
2.1. ENLLUMENAT:  S´ha adjudicat  l’obra a l’empresa ILUMIA. Es canviarà l’enllumenat actual per 

LEDS amb regulació per trams horaris, es revisaran els quadres de les xarxes 
d’enllumenament, i en funció del pressupost restant es poden afegir punts de llum o 
modificar-ne l’orientació. Es proposen i s’acorden els següents punts: canvi d’orientació del 
llum que hi ha al corral de Monet per tal que enfoqui cap a la carretera, corba de la carretera 
davant de la paret del cementiri, inici del carrer que va a la part baixa del poble, aparcament 
tocant a la zona dels contenidors, espai de darrera de l’alberg, dos carrers de la part baixa 
(prioritat baixa). 

2.2. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE BOCA:  S’ha demanat en entrevista amb l’alcalde de 
Llavorsí per la qualitat de l’aigua amb força impureses en una part del poble i sovint massa 
clorada. Se li proposa: Filtre autoneteja d’entrada al dipòsit, sistema de cloració tipus estació 
cloradora com el de Baiasca, revisió , neteja i millora de les captacions. Se´ns va respondre 
que s’està pendent d’una subvenció de l’ACA a l’ajuntament de Llavorsí per a millorar les 
infraestructures d’aigua dels pobles. Es va comprometre a fer passar un tècnic per mirar com 
està el dipòsit del poble. 

2.3. PARC NATURAL: El Parc ha netejat i marcat el camí actual ja que estava molt deteriorat. Es va 
demanar si es podria fer càrrec també del camí que puja a Sant Jaume per l’antena i fer un 
pont als Terralls i senyalitzar un camí circular que pugés per l’antena i baixés pel camí actual. 
Es van comprometre a pujar a fer un cop d’ull.  Sinó es fa càrrec el parc, s’hauria de demanar 
com a projecte per a la propera convocatòria de subvencions. Els ajuts són del 70% 0 90% . 
En aquests ajusts caldria incloure també l’arranjament de la coberta de l’ermita de San 
Jaume . També es farà sol·licitud perquè vinguin a reparar les contencions tarteres del camí 
dels Horts. A l’Assemblea es va proposar també arranjar el camí que baixa cap a l’asserradora 
i la Central Elèctrica (Edificis d’interès i memòria històrica) 

2.4. PUOSC 2020-2024. Finançament d’obres i serveis de  competència municipal nuclis 
urbans de població reduïda: Es proposa demanar subvenció per a poder dur a terme 
les següents actuacions 

- Arranjament del carrer que va a la part baixa del poble i de dos carrers que resten 
per arreglar. Els pressupostos haurien de tenir en compte l’arranjament dels pluvials. 

- Ampliació del pàrquing  
- Baranes de la plaça i d´altres baranes  
- Arranjament de l’esplanada davant l’estudi per la part de la carretera 



- Mur del Cementiri 
- Màquina bufaneus pels carrers a l’hivern 
- Dipòsit de sal per l’hivern 

2.5. ESGLÉSIA L’església s’ha inclòs a la demanda de declaració de bens d’interès cultural per tal 
que sigui més fàcil accedir a possibles subvencions (TRAMITAT PER L’AJ. DE LLAVORSÍ). 
També s’ha demanat pel Llosat de l’Església a la Diputació 12.264,64 € i 15.000,00 més a 
l’OSIC del Dpt. de Cultura de la Generalitat 

2.6. SEGURETAT  Es concertarà una sessió amb Bombers oberta a tot el veïnat per a ensenyar el 
funcionament i els protocols del sistema d’incendis del poble 
 

3. FESTA MAJOR Es passen comptes de la Festa Major d’Estiu. Es van guanyar 22 Euros de la Barra, 75 
Euros de la Rifa. Dels Tiquets del Sopar no hi va haver guanys, tot i així, algunes factures (Giró i Pa) es 
van pagar directament del compte de l’Ajuntament i ens han quedat diners en metàl·lic, 258 euros. 
Es proposa i s’accepta deixar aquesta quantitat com a fons per a la propera festa.  

Es proposa celebrar la Festa Vella d’Hivern (Sant Martí) i es tria la data de dissabte 2 de novembre 
S’acorda fer un dinar i es forma una Comissió de Festes que l’organitzi: Noemí, José, Teresa, Marta, 
Sergi i Vladi.  

 
4. D’ALTRES 

- Instàncies. Queda per resoldre la instància d’arrenjament dels pluvials del Lluís i l’Elisenda. Es 
proposa demanar al propietari del desaigüe (Antonio Ros) que canviï l’orientació del tub de 
desaigüe mentre no es fa la intervenció definitiva d’arranjament del carrer amb els pluvials 
inclosos. Mentre, des de l’Ajuntament es  repararà la paret que està deteriorada a causa de 
l’aigua que hi va a parar des d’aquest t 

- Es demana fer rampa baixada casa Agustí per l’accés del seu fill. 
- Cal insistir perquè s’acabin de fer les cunetes del tram nou de carretera. 
- Neteja. Es recorda que cadascú ha de mantenir les seves zones netes, passar la 

desbrossadora per tal que no sigui un perill i una font de brutícia. 
- Brigada: S’intentarà que s’estableixi des de Llavorsí un calendari d’intervencions. Si algú veu 

alguna cosa que requereix manteniment o reparació li pot dir al Chus directament i 
demanarà la intervenció corresponent. 

- Enjardinament. Es proposa fer una Comissió per enjardinar algunes zones del poble, safareig, 
plaça, placeta església... (Araceli, Elisenda, Sergi, Jose) 

- Es demana arreglar el camí vell de la part baixa del poble (Parc?) 
- Es demana netejar al costat de casa de la Marta que és comunal i hi ha uns desaigües que 

s’embussen amb la vegetació. (Brigada) 

 


