
El Vallenc II 15 de gener del 2021

comarquEs

55

Les votacions foren el desembre. FOTO: cedida

ParticiPació ciutadana. És el projecte guanyador dels pressupostos participatius del Morell, els segons que se celebren

L’arranjament de voreres, el més votat pels 
morellencs en els pressupostos participatius

Patrimoni. Entre altres millores, s’ha obert una nova entrada per accedir al magatzem de la brigada municipal planenca 

Acabades les obres de restauració exterior de la Fàbrica del Pla 
 Les jardineres 

al voltant de la 
casa del director 
s’han reconstruït 
respectant la  
forma original

redacció ii EL PLa 
Les façanes de l’an-

tiga fàbrica tèxtil Martí 
Llopart i Trenchs del Pla 
de Santa Maria llueixen 
com noves després de la 
restauració que s’hi ha 
dut a terme en els darrers 
mesos. Els treballs estan 
pràcticament finalitzats 
i només queda per enlles-
tir un tram de la tanca 
exterior, que separarà 
els respectius recintes de 
l’espai firal i de la futura 
residència de gent gran.

Des de l’avinguda 
Gaudí s’aprecien especi-
alment els canvis, ja que 

 En aquesta se-
gona edició hi han 
votat gairebé 500 
persones, la qual 
cosa suposa més 
d’un 15%de parti-
cipació

redacció ii EL MorELL
La proposta número 

dos del procés de pressu-
postos participatius que 
s’ha realitzat al Morell ha 
estat l’escollida, amb 120 
vots, per dur a terme amb 
una part dels comptes 
municipals del 2021. Es 
tracta de l’arranjament 
de voreres, un projecte 
pressupostat en 70.000 
euros i que es realitzarà 
segons criteri de critici-
tat i valoració tècnica del 
departament d’Urbanis-
me del consistori, a fi de 
millorar l’accessibilitat a 
la via pública amb l’elimi-
nació de barreres arqui-
tectòniques existents.

En aquesta segona 

edició d’un procés parti-
cipatiu d’aquestes carac-
terístiques, la ciutadania 
ha pogut presentar les 
seves propostes per pri-
mera vegada, després que 
l’edició passada servís 
d’aprenentatge per a totes 
les parts implicades. Així, 
es van recollir un total de 
77 propostes, de les quals 
42 es van considerar vàli-
des, 7 ja estaven previstes 
en els comptes munici-
pals, 4 estaven repetides 
i 24 es van considerar no 
vàlides per no complir 
amb els requisits esta-
blerts. Finalment, doncs, 
la població va poder votar 
entre 17 propostes, ja que 
les que eren similars es 
van agrupar. “Estem molt 

contents amb la implica-
ció del veïnat, que va fer 
un munt de propostes per 
millorar el poble”, indi-
ca l’alcalde i regidor de 
Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament del Mo-
rell, Eloi Calbet. “L’ob-
jectiu és que se sentin 
part del funcionament 
de l’Ajuntament”, conti-
nua, “a la vegada que des 

s’ha enderrocat l’antiga 
muralla i s’ha substi-
tuït per una tanca amb 
reixa que permet veure 
completament la façana 
de les naus. Una novetat 
important en aquest sec-
tor és l’obertura d’un nou 
accés al magatzem de la 
Brigada Municipal, amb 
unes mides que permeten 
l’entrada i la sortida de 
màquines de grans di-
mensions.

La nova porta s’ha fet 

en un color similar al de 
les portes i finestres ori-
ginals, que s’han decapat 
i ara llueixen el color de 
la fusta, tant en el cantó 
de l’avinguda Gaudí com 
al passeig del Pla. Les pa-
rets exteriors de les naus 
s’ha pintat en un color 
molt similar a l’original, 
que era el de morter de 
calç sense pintura.

A la banda del passeig 
del Pla, les finestres del 
bloc d’oficines que actu-
alment ocupa la seu del 
Col·lectiu de Dones, han 
recuperat la seva forma 
original en fusta, després 
que als anys 80 es van 
substituir per obertures 
rectangulars d’alumini. 
En aquesta banda tam-
bé s’han reconstruït les 
jardineres rodones que 
envolten la casa del di-
rector.

Aquesta casa acull 
avui dia l’Associació de 

 Els resultats 
reflecteixen quines 
són les prioritats 
de morellencs i 
morellenques

del consistori fem valdre 
la seva opinió”. Una fita 
que s’ha assolit gràcies a 
les 472 persones que van 
votar durant el període 
habilitat, de l’1 al 20 de 
desembre, la qual cosa su-
posa més del 15% del total 
del cens, que era de 3.082 
persones —els majors de 
16 anys empadronats al 
Morell a l’inici del procés.

Cada veí o veïna va 
triar tres propostes, i es 
van comptabilitzar un 
total de 470 vots vàlids i 
2 vots nuls. Així mateix, 
és significatiu el fet que 
un 49,6% dels vots es van 
fer de forma presencial, 
mentre que el 50,4% es 
van efectuar online, a 
través de la plataforma de 
votació. En aquest sentit, 
l’alcalde valora positiva-
ment que el termini de 
votació coincidís amb 
la Fira de Nadal, ja que 
“apropar l’urna al car-
rer va motivar que mo-
rellencs i morellenques 
s’animessin a participar 
en el procés”.

Calbet també apunta: 
“El resultat no és el més 
important del procés, 
sinó la radiografia que 
hem aconseguit sobre 
quines són les prioritats 
per a la població”. En 
aquest sentit, doncs, el 
màxim responsable del 
consistori morellenc as-
segura que tindrà “molt 
en compte la resta de pro-
postes que més ha votat la 

Eloi calbet 
aLcaLdE dEL morELL
“El resultat no és el 
més important del 
procés, sinó la radio-
grafia que hem acon-
seguit sobre quines 
són les prioritats per 
a la població.”

“Tindré molt en 
compte la resta de 
propostes que més 
ha votat la ciutada-
nia, ja que reflec-
teixen clarament 
quines són les seves 
prioritats.”

oPinio 

ciutadania, ja que reflec-
teixen clarament quines 
són les seves prioritats”.

la Gent Gran i la seva 
façana és el pròxim ele-
ment a restaurar. El 
pressupost municipal 
del Pla per a aquest 2021 
contempla aquesta com 

una de les principals in-
versions i per dur-la a 
terme es compta amb una 
subvenció del Pla d’Acció 
Municipal (PAM) de la 
Diputació de Tarragona.

La rehabilitació que 
ara finalitza forma part 
del projecte Feder “Alt 
Camp: història i patri-
moni. Les arrels d’una 
terra”, en el qual par-
ticipen vuit municipis. 
El Consell Comarcal va 
adjudicar els treballs a 
l’empresa Solvetia, de 
Barcelona. Tot i així, una 
bona part dels treballs 
s’han subcontractat a 
industrials del Pla o de 
l’entorn.

Dins del mateix pro-
jecte Feder, el Consell 
Comarcal està preparant 
la licitació de la museït-
zació del Centre d’Inter-
pretació del Tèxtil del 
Pla, que ocupa part de 
l’interior de les naus ara 
restaurades. És previst 
que els treballs es du-
guin a terme aquest any 
i el Centre podria estar 
enllestit a l’estiu o a prin-
cipi de la tardor.

 ara única-
ment queda per 
enllestir un tram 
de tanca que 
separa l’espai del 
recinte firal i la 
futura residència 
de gent gran

Les jardiners de la casa del director de la Fàbrica s’han 
reconstruit seguint el model original . FOTO: cedida


