
mentrestant

…calia pensar en 
un espai on poder 

jugar sense que 
bicis, patinets, 

concerts, sopars... 
fessin malbé el 

terra de la pista 
on hi entrenen els 

equips de vòlei i 
futbol sala

i on l’escola 
també en fa ús.

La plaça fa 4.650m2

La pista farà
286m2

No, no asfaltem cap plaça
És curiós com a vegades un “bulo”, un rumor o senzillament una 
informació llençada a les xarxes que no s’ajusta a la realitat, s’es-
campa com la pólvora i arriba a crear molta confusió.

Això és el que ha passat amb la plaça del Joc de la Rutlla (pl. 
Joan Sangenís) i el projecte de remodelació que hi ha previst on, 
entre altres coses, hi ha inclosa una pista urbana, polivalent i sos-
tenible. Una remodelació que es paga íntegrament a través del 
PGI (Programa  General d’Inversions), és a dir, d’una subvenció de 
la Diputació de Barcelona.

Entenem que si hi ha hagut confusió amb 
aquest tema, pot ser que també hagi estat un er-
ror nostre si no ho hem explicat prou. Tot i això, 
els grups polítics a l’oposició en són coneixedors 
des del primer dia; s’han mantingut converses 
amb veïns i veïnes i en diferents Trobades de 
Barri se n’ha parlat.
PER TAL DE CORREGIR AQUESTA CONFUSIÓ 
I QUE NINGÚ EN TINGUI CAP DUBTE: NO, NO 
ASFALTEM LA PLAÇA.

El propòsit de la remodelació de la plaça del 
Joc de la Rutlla, a part de la seva ordenació, és 
poder recollir les aigües pluvials que hi arriben 

dels carrers adjacents. Tots sabem que l’aigua s’ha convertit en 
un bé molt escàs i hem de fer els possibles per poder-la recollir i 
emmagatzemar per reutilitzar-la per regar o netejar la via pública 
i no haver de malmetre aigua de boca per aquests usos.

La plaça del Joc de la Rutlla fa 4.650 m2 i això ens permet fer-hi 
diferents actuacions sense treure l’essència de la plaça i mantenir 
el pulmó verd de la vegetació que hi viu.
COM ES FARÀ?

A la part baixa de la plaça se soterrarà un dipòsit per poder 
recollir fins a 30.000 litres d’aigua i, aprofitant el moviment de 
terres que hi haurà amb aquesta instal·lació, es remodelarà la pla-
ça ordenant-ne el pas, instal·lant una pista urbana que ocuparà 
uns 286 m2, dels més de 4.500 que té la plaça, i fent una petita 
graderia amb una passarel·la al costat de la mateixa pista. Alhora 
s’aprofitarà per renovar bona part dels jocs infantils (recollint, en 
part, la proposta feta aquest curs per les conselleres del Consell 
d’infants) i col·locar una estructura de cal·listènia destinada al jo-

vent. Sense oblidar-nos dels petits Jardins de Pluja que es crearan 
per ajudar a millorar la filtració de l’aigua de pluja al terreny.

Però no només el fet de disposar d’un espai per recollir les ai-
gües de pluja ens porta a la construcció d’una la pista urbana: la 
decisió d’instal·lar una nova pista a l’aire lliure va lligada amb la 
pista poliesportiva que ja tenim.

Des del dia que vam arribar a govern, una de les primeres 
demandes que vam rebre dels equips que hi entrenen va ser 
“si us plau, arregleu aquest terra que ens lesionem”, ja que l’estat 
del paviment estava molt degradat. Per altra banda, no és cap 
secret que quan la pista poliesportiva s’ha deixat oberta per a us 
lliure, per desgràcia, per part d’uns pocs hi ha hagut vandalisme.

Així doncs, calia pensar en una alternativa a la pista de la zona 
esportiva per poder tenir un espai on poder jugar lliurement 
sense que bicis, patinets, concerts, sopars... fessin malbé el terra 
d’una pista on hi entrenen els equips de vòlei i futbol sala i on 
l’escola també en fa ús per a les seves activitats curriculars. Calia 
assegurar que una vegada arreglat el paviment no es faria malbé 
en poc temps.

En definitiva, dotar la plaça del Joc de la Rutlla amb una pis-
ta urbana, polivalent i sostenible que ocuparà només el 6% de 
tota la plaça, creiem que no és el mateix que asfaltar tota la 
plaça. I alhora, resoldrem la problemàtica del manteniment del 
paviment de la pista poliesportiva que arreglarem aquest estiu.

Ens trobem cada dilluns a les 21h. al Centre Cívic. Si voleu parlar amb nosaltres, veniu a veure'ns.
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És molt fàcil anar 
a buscar la foto 
d’un carrer ple 

d’escombraries 
per demostrar 

que el sistema de 
recollida Porta 

a Porta no és el 
més indicat, però 

aquesta foto 
serà certa quan 
el que s’hi vegi 

no sigui el barri 
de Sant Andreu 

de Barcelona, 
barri que gairebé 

quadruplica 
en habitants 

Vilafranca del 
Penedès.

Amb els 
Contenidors 
Intel·ligents 
també caldrà 
respectar uns 
dies i horaris 
concrets de 
recollida, ja 
que no sempre 
estaran oberts. 

Un dels àmbits que s’ha vist més influen-
ciat per les polítiques de la Unió Europea 
és el medi ambient, en bona part degut al 
canvi climàtic que estem patint. En el cas 
dels residus, no és diferent i els objectius 
ambientals fixats per Europa estan mar-
cant les polítiques de gestió dels residus 
municipals.

El 23 de febrer de l’any 2018 es va apro-
var el nou paquet de mesures sobre l’eco-
nomia circular a Europa. Aquest paquet 
inclou l’aprovació de diferents directives 
relacionades amb els residus municipals. 

Entre altres, els objec-
tius generals d’aquestes 
mesures són la intensi-
ficació del reciclatge i la 
creació d’una economia 
circular. Les noves direc-
tives estableixen objec-
tius vinculants amb da-
tes límit per al reciclatge 
de residus i la reducció 
de l’abocament. També 
contemplen l’aplicació de 
sancions per als països 
membres que no assolei-
xin aquestes fites.

Entre els objectius vin-
culants cal destacar que 
el reciclatge dels residus 
municipals l’any 2025 ha 
d’arribar al 55%, però cal 
tenir molt present que 

l’any 2030 s’ha d’assolir el 60%, per poder 
aconseguir el 65% l’any 2035.

Segons dades de l’ARC (l’Agència de 
Residus de Catalunya) a Sant Cugat Ses-
garrigues, l’any 2020 vam arribar al 47,6%, 
una mica per sobre de la mitjana de l’Alt 
Penedès que va ser del 46,6%. Aquestes 
dades ens demostren que som i podem 
ser capaços d’arribar al 65% de reciclatge, 
tot i que ens hi haurem d’esforçar. Per això 
cal conscienciar-nos de la feina que enca-
ra ens cal fer, tant a nivell individual com 
a nivell col·lectiu. És per aquest motiu que 

la Unió Europea recomana, per fer aquest 
salt qualitatiu i quantitatiu, implantar sis-
temes de recollida el més eficients possi-
bles, com són el Porta a Porta i el Paga-
ment per Generació.

No cal dir que el sistema de recollida 
amb Contenidors Intel·ligents també té 
alts índex d’èxit, però mai arribarà al 80 
o 85% que pot arribar la recollida Porta a 
Porta.

Cal tenir present que amb els Conteni-
dors Intel·ligents també caldrà respectar 
uns dies i horaris concrets de recollida, 
ja que no sempre estaran oberts. El que 
sí provoca mantenir contenidors al carrer 
és que no es pot controlar què s’hi llença 
(una vegada el contenidor és obert ningú 
controla si el que s’hi posa dins és el que 
toca) i el fet que afavoreix deixar la brossa 
al costat si quan es van a llençar les es-
combraries no s’obre la portella.

Per poder saber amb què ens trobarem, 
hem d’anar a conèixer la realitat de muni-
cipis com el nostre que ja han canviat de 
sistema, tant municipis veïns com muni-
cipis d’altres comarques que fa anys que 

han apostat per la recolli-
da Porta a Porta.

És molt fàcil anar a 
buscar la foto d’un carrer 
ple d’escombraries per 
demostrar que el sistema 
de recollida Porta a Porta 
no és el més indicat, però 
aquesta foto serà certa 
quan el que s’hi vegi no 
sigui el barri de Sant An-
dreu de Barcelona, barri 
que gairebé quadruplica en habitants Vi-
lafranca del Penedès.

Sant Cugat té la població i l’estructura 
ideals per implantar el Porta a Porta i així 
ho avala l’estudi que ens va fer la Manco-
munitat així que vam arribar a govern.

Sabem que anem en la direcció correc-
ta i no enganyem ningú quan diem que 
apostem per aquest sistema, ja que al 
nostre programa electoral de l‘any 2019 
ja parlàvem de la implantació del Porta 
a Porta. I si no anem errats, Esquerra no 
érem l’únic partit que en parlàvem.

Parlem de residus
i del porta a porta

Bona  Festa Major

El grup socialista s’entesta a recordar-nos 
sempre que pot que Esquerra governa 
“pel caprici d’una moneda”.

Esquerra governa perquè va guanyar 
70 vots respecte al 2015, mentre ells en 
van perdre 37.

Esquerra governa perquè el grup soci-
alista, que portava 16 anys a govern, i el 
seu cap de llista no van saber convèncer 
el poble del seu programa.

I en referència a la moneda…
Esquerra governa perquè la CUP (84 

vots), tercera força de la qual s’oblida el 
grup socialista, es va abstenir a donar su-
port a cap de les dues forces i es va haver 
de resoldre l’empat per sorteig, segons 
mana la llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, 
del Régimen Electoral General.

El conte
de la moneda


