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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

U
s presento el segon Butlletí 
d’aquesta legislatura i crec 
necessari fer incís en un 
aspecte important que ja 

comentava al primer. Vull insistir 
que em considero Alcalde de tots 
els habitants del Pla. Amb això vull 
dir que sóc al servei de tothom, 
d’aquelles persones que m’han vo-
tat i de les que no, en igualtat de 
condicions. Per això, tant jo com 
els regidors del meu grup restem 
a disposició de qui ho requereixi 
per escoltar els problemes que 
ens plantegi, per respondre de 
primera mà les qüestions que 
ens faci i per ampliar tota aquella 
informació que calgui.

És perquè som a l’abast de totes 
les persones que se’ns vulguin 
adreçar, que considerem que do-
nem explicació de tot. Hi ha eines 
per conèixer què està passant al 

Restem 
a la vostra disposició 
per atendre precs, 
suggeriments
i queixes

municipi. Entre d’altres, la que teniu 
a les mans i, també, la pàgina web 
de l’Ajuntament i les seves xarxes 
socials (aplicació per a mòbils, Fa-
cebook, Twitter i Instagram). També 
podeu demanar-nos hora per reu-
nir-nos sempre sigui precís.

Part de l’oposició municipal ens 
acusa de no voler retransmetre 
íntegrament els Plens Municipals 
com si volguéssim amagar el que 
s’hi diu. Justament, el que volem 
fer és el contrari. La nostra política 
és facilitar les coses als vilatans i 
entenem que no cal veure el vídeo 
d’un Ple sencer per assabentar-se 
del seu contingut. 

En primer lloc, qui vulgui assistir als 
Plens en té les portes obertes i a 
aquest efecte s’anuncien oportuna-
ment amb temps suficient. I, un cop 
celebrats, en publiquem un resum 

detallat a www.elpladesantamaria.
cat, a dins de la pestanya del menú 
principal que es diu “Plens i Juntes 
de Govern”. És ben bé com quan no 
podem assistir a una reunió i en lle-
gim l’acta, que recull tots els punts 
tractats i els comentaris fets. 

Després, cal tenir en compte que 
veure un vídeo és assistir a un Ple 
virtual sense haver llegit tota la do-
cumentació de què disposen els 
regidors, i sense poder interactuar 
amb ells en acabar, la qual cosa fa 
que tot sovint no s’arribi a entendre 
de què s’està parlant.

Dit això, reitero que jo i el meu 
equip restem a la vostra disposició 
per atendre tots els vostres precs, 
suggeriments i queixes. Al capdavall, 
la millor informació és la que s’obté 
directament de la font i sense inter-
mediaris.
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E
l Centre Excursionista La 
Xiruca Foradada del Pla de 
Santa Maria celebra enguany 
el 25è aniversari de la seva 

constitució legal com a entitat. L’ac-
te central d’aquesta commemora-
ció serà la inauguració d’una nova 
ruta, de 12,5 km, que s’ha batejat 
“Pel pla del Pla” i que discorre per 
diferents camins del terme.

L’estrena de l’itinerari ha estat esco-
llida per ser la caminada popular del 
55è Dia del Camí de Muntanya de la 
IV Vegueria de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC). 
L’acte, organitzat per La Xiruca amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, tin-
drà lloc el diumenge 17 de novembre 
al matí, amb sortida i arribada a les 
instal·lacions de la Fàbrica.

Pep Cunillera, un dels fundadors 
de La Xiruca i membre de la Junta, 
explica que el camí “és de la plana, 
perquè de muntanya ja no ens en 
queden”. El Centre ja ha organitzat 
tres edicions d’aquesta diada ante-
riorment: l’any 2000 es va fer el camí 
del Replà; el 2005, la ruta “Un tomb 
pel Jordà” i el 2008, La Xiruca va col-
laborar en la senyalització del camí 
del Pont de Goi, a La Riba.

El primer tram de la caminada “Pel 
pla del Pla” correspon al GR 175 fins 
a la Ruta de la Capona i el camí del 
Mas d’en Roig. Des d’allà, es va fins 

el camí de Sant Pere. “Aquest,” expli-
ca Cunillera, “és el que anava des de 
Cabra fins a Santes Creus i es diu així 
perquè passa per l’ermita de Sant 
Pere del Gaià”.

“Si mirem damunt del mapa,” conti-
nua, “és el camí més recte per unir 
Santes Creus i Poblet. No podem 
saber segur si és la ruta que feien 
servir els monjos per anar d’un mo-
nestir a l’altre, però podria molt ben 
ser i volem tornar a posar en valor 
aquesta via”.

La ruta continua fins el Mas del Ros-
sell i el camí de les Parellades. Des 
d’allà passa pel Camp de Vol i finalit-
za al recinte de la Fàbrica. Una part 
del recorregut coincideix amb una 
altra ruta que es va crear ja fa uns 
anys, “Un tomb pel terme”. En una 
propera etapa es preveu posar al dia 
la senyalització d’aquesta darrera.

La Xiruca Foradada prepara el llibret 
del nou camí “Pel pla del Pla”, tot i 
que Pep Cunillera avança que “no 
serà el típic llibre d’ara gira a la dreta 
i ara a l’esquerra. Hi haurà una ex-
plicació del context dels diferents 
camins: el dels muntanyesos, el de 
Sant Pere, el del Mas d’en Roig i el 
de les Parellades”.

La inscripció a la caminada del 17 de 
novembre serà gratuïta, però és ne-
cessària perquè cal una asseguran-

ça que assumirà l’entitat. D’aquesta 
manera, planenques i planencs que 
no siguin socis de l’entitat hi podran 
participar. A l’aparcament de la Ruta 
de la Capona es farà un esmorzar 
popular i tindrà lloc l’acte oficial 
d’inauguració del nou camí. 

El Dia del Camí de muntanya va néi-
xer el 1965 com una iniciativa per 
recuperar vies que s’anaven per-
dent per causa del despoblament 
rural. De mica en mica, la trobada es 
va convertir en una festa de l’excur-
sionisme de les terres de Tarragona 
en la qual s’inaugura el camí que es 
recupera cada any.

Es preveu que més de mig miler 
de persones assisteixin a la cami-
nada, per la qual cosa La Xiruca ha 
demanat als restaurants del poble 
que preparin un menú especial per 
als visitants. A la tarda, l’Ajuntament 
els oferirà un recorregut guiat pel 
Centre d’Interpretació del Tèxtil i 
l’Església de Sant Ramon.

Per fer front a les despeses, la Xiruca 
Foradada ha signat un conveni amb 
l’Ajuntament pel qual aquest assumi-
rà els costos de l’organització fins a 
un import de 8.000 euros. Durant la 
Fira del Vent l’entitat tindrà un estand 
especial d’aniversari i el dissabte 19 
d’octubre a les 7 de la tarda es farà 
la presentació del Dia del Camí de 
Muntanya al Recinte Firal.

25 anys de La Xiruca Foradada
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Juliol
El dia 1, i fins el 2 d’agost, enge-
ga el Casal d’Estiu, a càrrec del 
Catesplai Planenc en conveni amb 
l’Ajuntament. Enguany ha portat el 
centenar d’infants que hi han par-
ticipat al món de les mil i una nits. 

El dia 3, hi ha Ple Extraordinari 
d’Organització. A l’ordre del dia 
hi figuren, entre d’altres, donar 
compte de la creació de regidori-
es així com de les retribucions. En 
trobareu tots els detalls a la pàgina 
3 de l’anterior Butlletí (el número 
16, de juliol).

El dia 11, l’Ajuntament acull el 
Banc de Sang i de Teixits.

El dia 13, es celebra la 33a edició de 
l’Aplec Aires Planencs, acompa-
nyat de la Cobla Reus Jove.

El dia 14, un any més, el Pla es 
mulla amb l’Esclerosi Múltiple 
a la Piscina Municipal i s’inicien les 
sessions gratuïtes d’Aquazumba 
els diumenges al matí (Fotos 1 i 2).

El dia 16, apareix el primer Butlletí 
de la nova legislatura.

Es publiquen les bases per al se-
gon Concurs de Cartells de la 
Fira del Vent 2019. Un jurat ha 
d’escollir els tres cartells finalistes 
i l’obra guanyadora es tria per vo-
tació popular per mitjà de l’aplica-
ció per a telèfons mòbils El Pla al 
dia. Els cartells finalistes s’exposen 
a l’Ajuntament entre el 12 i el 29 
d’agost. La planenca Elsa Martínez 
Fonts n’ha estat la guanyadora en 

Replà de 
notícies

1

2

3 4

rebre 180 vots, que representen el 
56 per cent dels 317 emesos (Foto 
3).

El dia 19, arriba una altre dels tra-
dicionals sopars de barri, el del 
Carme, seguit de ball amb el duet 
Stars. 

Del 22 al 26 de juliol, el jovent del 
Pla gaudeix d’una nova edició de la 
Setmana Jove. Gairebé totes les 
activitats tenen lloc al recinte de 
la Fàbrica, amb la Bassa i el seu 
entorn com a grans protagonistes, 
amb paintball, inflables, tirolina i 

paddle surf. I, a més, sopar i cine-
ma a la fresca i bany nocturn a la 
Piscina (Fotos 4 i 5).

El dia 30, hi torna a haver Plenari, 
al final del qual es fa un acte de 
reconeixement a la Sra. Asun Gar-
cía, amb motiu de la seva recent 
jubilació de la Brigada Municipal 
després de prestar-hi els seus ser-
veis durant 16 anys (foto 6). 

En aquest plenari, l’Ajuntament 
del Pla elimina la matrícula de la 
Llar d’Infants municipal Qua-
trevents. Les famílies s’estalvia-
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Replà de 
notícies

ran 180 euros pel primer infant i 
150 pel segon a partir del setembre. 
Així mateix, el Centre amplia el seu 
horari i els petits podran entrar-hi 
a partir de les 8 del matí. El Ple 
Municipal també acorda treballar 
per tirar endavant els pressupostos 
participatius per al 2021.

Agost
El dies 3 i 4, la Festa de les Neus 
compta amb la cercavila habitual 
prèvia al llançament de caramels 
des del balcó de l’Ajuntament, 
a càrrec del Catesplai Planenc. 
També, amb la revetlla popular, 
enguany seguida de l’actuació de 
Joan Reig, que presenta el seu pri-
mer disc en solitari (foto 7), i de ball 
amb el conjunt 9 Stil.  

El mateix dissabte, al vespre, Carme 
Godall ofereix un concert d’orgue, 
amb peces dels segles XVIII, XIX i 
XX, en el marc del XXXIX Cicle 
Els orgues de Catalunya.

Diumenge dia 4, acaben els actes 
amb una missa cantada per la Co-
ral Parroquial del Pla en honor de 
la Verge de les Neus. Tot seguit, al 
dinar de germanor de la Diada de 
la Gent Gran, es ret homenatge 
als matrimonis que enguany cele-
bren els seus 50 anys de casats: 
Ramon Gavarró i Encarnación Ma-
drid; Joan Antoni Artacho i Llorença 

La Festa Major comença el dia 14 
amb la repicadissa de campanes i, a 
la tarda, cercavila, pregó del planenc 
Jordi Murtró, Correbars i esparde-
nyada popular. Dijous 15 és el dia del 
concert, el ball i les sardanes. Diven-
dres 16, sobresurten el Correfoc i 
l’espectacle de Joan Pera, que reviu 
els monòlegs del gran Joan Capri. 
Dissabte 17 arriba la FabrikFest, la 
nova versió de la Kardsverdstaken, 
amb música i menjar per a grans i 
petits. I diumenge, concurs de pa-
elles, cursa ciclista i sopar popular 
de cloenda amb castell de focs. I, 
també, molts actes més, entre els 
quals: futbol, hoquei, tennis, festa 
de l’escuma, passejades amb barca, 
fluorparty i dixieland a la Réria i més 
coses encara. 

Al sopar de cloenda, es lliuren 
els premis del Concurs de Fo-

Montserrat; Josep Augé i Cristina 
Augé; Àngel Ramon i Mercè Ribé; 
Carlos Peña i Lourdes Pau i Joan 
Clofent i Francisca Oliva. També, 
s’homenatja amb un ram de flors la 
persona més gran present al dinar, 
Montserrat Domènech, i el matri-
moni més gran, format per Ramon 
Canela i Teresa Grau (fotos 8 i 9).

7

8

65

9
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tografia de la Festa Major del 
2018:

Primer premi 
Colla Gegantera del Pla (foto 10)

Segon premi 
Isidre Coll

Tercer premi 
Jordi Buldó

Quart premi 
Francesc Ferré Magriñà

Cinquè premi 
Jordi Jiménez Jiménez

Setembre
El dia 2, la Penya Blaugrana obre 
la temporada amb el tradicional 
esmorzar anual.

El dia 3, la Junta de Govern apro-
va el conveni de col·laboració amb 
el Centre Excursionista La Xiruca 
Foradada. Amb motiu del seu 25è 
aniversari, aquesta entitat prepa-
ra una ruta de senderisme amb 
el nom “Pel pla del Pla”. En teniu 
més detalls a la pàgina 3 d’aquest 
Butlletí.

Dissabte dia 7, es recorden els 
Fets del 2 de setembre de 
1642 amb una ofrena floral al 
monòlit commemoratiu. L’acte 
compta amb l’assistència de l’ex-
diputat al Congrés i exalcalde de 

6 

Replà de 
notícies

Tortosa Ferran Bel (foto 11). Tot 
seguit, l’ANC amb la col·laboració 
de les persones assistents enlaira 
12 fanalets en memòria dels pla-
nencs morts i per honorar els re-
presentants polítics de Catalunya 
empresonats o exiliats. 

Els actes per celebrar la Diada 
s’avancen al diumenge 8 per faci-
litar l’assistència a la manifestació 
de dimecres 11. Així, hi tenen lloc 
la tradicional Pujada de les Quatre 
Barres al Replà de Sant Ramon, or-

ganitzada pel C.E. La Xiruca Fora-
dada, i la Paella Popular al Parc La 
Fàbrica, amb cantada d’havaneres 
a càrrec del grup reusenc Balan-
dra, a la sobretaula (foto 12). 

El dia 8, acaba la temporada de la 
Piscina. Feia alguns anys que la 
climatologia obligava a tancar-la 
a finals d’agost però enguany s’ha 
pogut aprofitar al màxim.

El Gimnàs Municipal amplia la 
seva zona cardiovascular amb la 
incorporació de dues bicicletes 
“indoor”, una bicicleta el·líptica 
i una cinta de córrer. També, tot 
i comptar amb molta varietat de 
materials a la zona de musculació, 
s’hi ha afegit una gàbia de fer es-
quats (en castellà, “sentadillas”) i 
aixecament de pes (foto 13).

El dia 24, al Ple Municipal, s’apro-
ven les noves Ordenances Fis-
cals. En teniu tots els detalls a 
l’apartat “L’Ajuntament respon” 
d’aquest Butlletí.

El dia 25, s’obre la inscripció als 
cursos de català, tant de nivell 
inicial com d’alfabetització, que es 
fan al Pla. 

11

12

13

10
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Replà de 
notícies

El carrer Sant Jordi s’asfaltarà 
tot de nou aquesta tardor. El 
ferm d’aquesta via es troba 
molt deteriorat i s’ha de reno-
var completament. Les obres 
s’aprofitaran per modificar el 
sistema de recollida d’aigües 
pluvials per evitar que s’hi fa-
cin bassals quan plou. El car-
rer fa pendent cap als costats 
i mentre que a la vorera sud 
els embornals estan situats 
correctament al costat de la 
vorera, a la banda nord estan 
posats de manera que resul-
ten ineficaços. Així, aquests es 
traslladaran al lateral nord per 
assegurar que recullen correc-
tament l’aigua de la pluja.

Al passeig del Pla, s’està cre-
ant una esquerda cada vegada 
més gran al centre de l’asfalt. 
Per corregir-la, s’hi farà un tall 
de 35 centímetres que s’asfal-
tarà de nou. Per últim, al carrer 
Tarragona, davant de l’antic 
Consultori Mèdic, també s’as-

El diumenge 1 de desembre, 
els nens i les nenes del Pla 
que vulguin podran anar a 
buscar el tió a les barraques 
de la Ruta de la Capona. Per 
participar-hi, caldrà que els pa-
res facin una inscripció prèvia 
amb un petit pagament que 
anirà destinat íntegrament a 
La Marató de TV3.

Se sortirà del Pla i, un cop 
arribats a l’aparcament de la 
ruta, cada família rebrà les 
instruccions (un mapa imprès 
o dades geolocalitzades) per 
saber on han d’anar a buscar 

A la recerca 
del tió amb 
una activitat 
solidària

Millores a diversos carrers

El preu 
de la inscripció 
anirà destinat 
a La Marató

faltarà de nou un rectangle de 10 
per 5 metres que s’entolla siste-
màticament amb la pluja. En total, 
el cost de les tres millores està 
pressupostat en 32.000 euros, als 
quals caldrà afegir l’IVA.

El carrer Salvador Ferré, paral·lel a 
la carretera de Valls en bona part, 
tindrà ben aviat il·luminació prò-
pia. S’hi instal·laran sis lluminàries 
de led que tenen un preu de 6.500 

euros més IVA. A aquest cost, 
caldrà afegir-hi el valor de les 
obres d’instal·lació.

Finalment, al carrer del Pave-
lló, es construirà el tram de vo-
rera que va d’aquest fins l’ac-
cés al Camp de Futbol, amb 
una amplada de 90 cm, i s’hi 
farà una zona d’aparcament 
en bateria. El cost estimat de 
l’obra és de 15.000 euros.

el seu tió. La recerca conduirà 
els petits intrèpids i els seus 
acompanyants fins algun punt 
de la ruta on els estarà espe-
rant el seu tió. Un cop l’hagin 
trobat, se’l podran endur cap 
a casa i alimentar-lo molt bé 
perquè els proporcioni molts 
regals quan arribin les Festes.
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De novembre fins a març, la 
Sala Parroquial acollirà cada 
mes una actuació de teatre 
amateur, amb obres per a 
tots els públics, en diumen-
ge a la tarda. El grup de te-
atre Els Xuts de Mont-roig 
obriran aquest cicle amb la 
representació de Les ale-
gres casades de Windsor, 
de William Shakespeare. 
Aquesta comèdia, una de 
les obres més divertides 
de l’autor britànic es podrà 
veure el diumenge 17 de 
novembre.

Al desembre, Nexus Teatre, 
del Pla, ens portarà un any 
més Els Pastorets. Els pre-
paratius de l’obra ja han co-
mençat i, com cada any, és 
previst que se’n facin tres 
funcions, per Nadal, Sant 

Temporada de teatre amateur

Esteve i encara un altre dia du-
rant les Festes.

La Tramoia de Vila-seca repre-
sentarà el 18 de gener Resguard 
Doc, d’Antoni Rodríguez Fibla. 
Es tracta d’una obra de creació 
pròpia que aquest grup va re-
presentar per primera vegada el 
juliol de 2018. El 2 de febrer, la 

companyia reusenca La Suite 
Produccions ens durà la comè-
dia La intervenció. El cicle es 
completarà el diumenge 1 de 
març amb l’actuació del grup 
La Teca Teatre, de Cambrils. 
Aquestes representacions tin-
dran preus populars i hi haurà 
la possibilitat de comprar un 
abonament.

L’estació depuradora d’ai-
gües residuals del Pla de 
Santa Maria ha quedat pe-
tita en relació a l’augment 
de població i cal ampliar-la. 
L’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) ha preparat un 
projecte per adaptar-la a 
les noves necessitats i mi-
llorar la qualitat de l’aigua 
tractada.

S’hi construirà una segona 
línia de tractament d’aigua, 
amb un reactor biològic i un 
nou decantador secundari. 
També es preveu engrandir 
i remodelar la línia de fangs 
i la construcció d’un nou 
edifici de control, a més de 
la remodelació de l’existent.
El cost de licitació de les 
obres és de 1.503.000 euros, 
IVA inclòs. Previsiblement, el 

Tot el cost 
del projecte serà 
assumit per 
l’Agència Catalana 
de l’Aigua

Ampliació de la depuradora

preu final serà menor per la 
rebaixa en el concurs pú-
blic. L’import serà assumit 
íntegrament per l’ACA i no 
constituirà una despesa per 
a l’Ajuntament.
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Acabar amb la plaga de mosques és cosa de tots

Cal que tothom 
s’hi impliqui, 
especialment pagesos 
i administració

E
l passat 12 de juny es va 
fer una fumigació contra 
mosques i mosquits al casc 
urbà del municipi i els seus 

efectes es van notar ben aviat. Tot 
i que en alguns indrets la seva pre-
sència ha arribat a ser molt mo-
lesta, també s’han sentit moltes 
opinions que aquest estiu ha estat 
més suportable. 

Estava prevista una segona fumiga-
ció just abans de la Festa Major però 
finalment la situació meteorològica 
la va desaconsellar i no s’ha dut a 
terme. Cal tenir present que el 2018, 
l’Ajuntament va gastar més d’11.000 
euros en serveis de desinsectació i 
aquest any la quantitat serà sensi-
blement menor. Al capdavall, aquest 
problema no es pot resoldre només 
a base d’insecticida.

Contribuir a que hi hagi menys mos-
ques és una tasca en què cal que hi 
col·laborem tots els veïns i veïnes i 
en què els pagesos hi tenen un pa-
per molt especial. Per començar, és 
molt important evitar que es vessin 
líquids en treure les escombraries i 
que es formin humitats o s’acumuli 
brutícia a terrasses i jardins. 

També cal que els propietaris de 
gossos prenguin consciència que 
no s’han de deixar les caques al ter-
ra. La desídia en aquestes qüestions 
afavoreix que els insectes trobin llocs 
adequats per a la posta d’ous i es 
reprodueixin amb molta més facilitat.

Pel que fa als pagesos, cada vega-
da és més freqüent la utilització de 
fangs de depuradora com a adob, 
en combinació o en substitució dels 
fems o purins que s’han fet servir 
sempre. Si la seva aplicació es fa de 
forma incorrecta, té un gran impacte 
en la proliferació de mosques i d’al-
tres insectes i també en les molès-
ties per pudors.

La Generalitat de Catalunya ha apro-
vat aquest estiu un nou decret de 
gestió de la fertilització del sòl. La 
nova regulació és més restrictiva en 

els períodes en què es poden apli-
car aquests tipus d’adobs i prohi-
beix taxativament el seu abocament 
en cap de setmana o en dies festius, 
en aquest cas des de les 15 h. de la 
vigília. En podeu trobar més infor-
mació a la web ruralcat.gencat.cat.

La nova norma també estableix que 
tant fangs de depuradora com pu-
rins s’han de llaurar com a màxim 
el dia següent al de l’aplicació si es 
troben a menys de 500 metres de 
nuclis habitats, àrees de lleure o 
polígons. Si la distància és superior, 
el termini s’amplia fins als dos dies 
següents a l’abocament.

Aquests terminis ja figuraven a 
l’Ordenança de Civisme de l’Ajun-
tament del Pla, aprovada el 2016. En 
aquesta, també s’estableix que no 
es poden fer abocaments a menys 
de 600 metres del nucli habitat entre 
els dies 15 de juny i 15 de setem-
bre ni entre els dies 1 d’octubre i 
20 d’octubre.

Aquesta ordenança, però, només 
afecta el terme del Pla i cal tenir en 
compte que el nucli urbà és molt 
a la vora del límit del municipi. Les 
cases del carrer Miramar es troben 
a només 300 metres del terme de 
Figuerola i la distància d’aquest fins 

a la plaça de la Vila és amb prou fei-
nes de 500 metres. Les ordenances 
dels pobles veïns són més laxes i 
els seus responsables s’han mos-
trat poc predisposats a modificar-les 
quan s’ha parlat amb ells del tema.

El nou decret de la Generalitat tam-
bé millora les mesures per seguir 
per GPS el transport de fangs i pu-
rins. Justament aquest estiu s’ha 
obert un expedient sancionador a 
un transportista que va abocar en 
una finca rústica del Pla un carre-
gament de fangs de depuradora 
procedents de Reus que anaven 
destinats a una empresa de Lleida. 
La denúncia ha estat possible grà-
cies al vigilant rural contractat per 
l’Ajuntament i seguirà el seu curs, 
que pot acabar amb una multa im-
portant, segons s’estableix a la Llei 
de Residus de Catalunya.

Tot i que de moment cap normati-
va esmenta la relació entre l’ús dels 
fangs de depuradora i la proliferació 
de mosques, cada vegada abunden 
més notícies que hi fan referència 
en diversos punts de l’Estat. També 
comencen a aparèixer articles i es-
tudis que tracten aquesta  qüestió.

Per evitar que s’arribi a convertir en 
un problema de salut pública, cal 
que tothom s’hi impliqui, tant els 
pagesos com les administracions. 
Assegurant que les tasques agríco-
les es fan correctament, garantirem 
tenir cura del medi natural i mante-
nir una bona qualitat de vida a tots 
els pobles.
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L’Ajuntament
respon

Les ordenances fiscals per al 2020 es 
van aprovar al Plenari celebrat el 24 
de setembre amb els vots favorables 
de Junts del Pla i del regidor d’Es-
querra Republicana de Catalunya. La 
CUP, al darrer moment, va canviar el 
sentit del vot, de negatiu a abstenció.

Un dels aspectes a destacar-ne és 
que es bonifica els veïns i veïnes 
del Pla, que pagaran menys que 
les persones no empadronades o 
que no tenen residencia al Pla en 
serveis com els abonaments de la 
Piscina Municipal, el Gimnàs i el 
Casal d’Estiu.

Els preus del gimnàs a partir de l’any 
vinent seran els següents:
Abonament mensual:
25€ per al públic general / 20€ per 
als residents

Abonament familiar mensual 
(fins a 3 persones):
65€ per al públic general / 50€ per 
als residents.
La quota d’alta es manté en 25 eu-
ros, però serà gratuïta durant el mes 
de gener.

Quant als preus dels abonaments 
de la piscina seran aquests:

Individual:
50€ per al públic general / 35€ per 
als residents

Familiar 2 persones:
80€ per al públic general / 60€ per 
als residents
Familiar 3 persones:
100€ per al públic general / 75€ per 
als residents

Familiar 4 persones:
110€ per al públic general / 93,5€ 
per als residents

Majors de 65 anys i pensionistes:
40€ per al públic general / 20€ per 
als residents

El preu de l’entrada individual a la 
piscina s’apuja a 5 euros en el cas 
dels adults i es manté en 2 euros per 
als menors de 12 anys i els majors 
de 65. Els abonaments de 15 dies 
valdran 35€ per als majors de 12 
anys i 20€ per als menors.  Els cur-
sets de natació costaran 40€ per 10 
dies i 65€ per 20 dies.

La inscripció del Casal d’Estiu val-
drà 30€ per setmana per al públic 
en general i 20€ per setmana per als 
residents. L’acollida del Casal també 
tindrà preu reduït: 5€ per setmana 

per als nens i nenes empadronats 
al Pla i 6€ per als que no ho estan.

L’any vinent no s’han modificat les 
ordenances de l’impost de vehicles 
(IVTM) ni de l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI). 

El lloguer de les naus de la fàbrica 
serà de 600 euros. Caldrà dipositar 
600 euros més en el moment de fer 
la reserva, tot i que aquests es retor-
naran si no es produeixen desperfec-
tes i es troba en bon estat de neteja.

La taxa de recollida d’escombraries 
s’incrementa 2€, de 85€ a 87€ per 
domicili. L’increment és degut a que 
aquest servei és actualment defici-
tari i cal anar ajustant els preus de 
forma progressiva.

Les persones que estiguin en situ-
ació de vulnerabilitat, reconeguda 
pels Serveis Socials, no hauran de 
pagar la plusvàlua quan rebin immo-
bles o finques en herència.

Els bars i restaurants hauran de 
pagar menys per les terrasses: la 
taxa per ocupació de la via pública 
amb taules i cadires es redueix de 
30 cèntims per metre quadrat i dia 
a 15 cèntims.

Què han costat la Festa Major i la Festa de les Neus
ACTIVITAT  IMPORT 

DIA PER DIA  
Dissabte 3 (subvenció preu del sopar, actuacions Joan Reig i 9 Stil i caramels) 2.993,60 € 

Diumenge 4 (Diada de la Gent Gran, espectacle i sonorització) 6.771,00 € 
Dimecres 14 (xaranga, Basilisc, Cool Fiction i DJ’s) 2.999,00 € 

Dijous 15 (bastoners, festa de l’Escuma, sardanes, concert i ball) 9.093,50 € 
Divendres 16 (inflables, Dixieland, Correfoc, Joan Pera i Fluorparty) 7.593,00 € 

Dissabte 17 (tobogan d’aigua i FabrikFest)    25.168,00 € 
Diumenge 18 (Xiula, cursa ciclista i subvenció del preu del sopar popular) 7.382,00 € 

ALTRES DESPESES  
Càtering (participants a cercaviles, entitats i artistes) 2.268,20 € 

Programa i publicitat 6.277,49 € 
Subministraments (generador, sonorització, trofeus i altres) 5.108,97 € 

Instal·lacions i suport a la Brigada Municipal 6.644,08 € 

TOTAL 82.298,84 € 

Les noves ordenances fiscals 
bonifiquen les persones residents al Pla
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Municipals

Pel benestar 
de les persones
No sempre es veu la feina que fem 
en temes socials. Tanmateix, sem-
pre hem col·laborat estretament, 
i amb l’ajut inestimable d’alguns 
voluntaris i voluntàries, amb els 
Serveis Socials del Consell de l’Alt 
Camp per assegurar el benestar de 
tots els habitants del Pla i aquesta 
tasca va donant els seus fruits. 

De 52 expedients oberts el 2017 
es va passar a 39 el 2018. Aquests 
suposen ajuts d’inclusió social, per 
a l’habitatge, per a l’escolarització 
obligatòria (en concepte de menja-
dor, llibres i material escolar), per a 
tractaments (òptica, otorrinolarin-
gologia, odontologia, etc.) i aporta-
cions econòmiques d’urgència per 
pobresa energètica.

Pel que fa a l’atenció a la depen-
dència, durant el 2018 es van ges-
tionar un total de 174 expedients, 
dels quals en va resultar la valida-
ció de 143 Programes d’Atenció 
Individual. 

Hem treballat conjuntament amb 
el Servei d’Acollida i Informació Co-
marcal per potenciar la integració 
social de les persones immigrades, 
mitjançant assessorament i orien-
tació (pel que fa a tràmits, etc.) i 
cursos d’alfabetització en català; 
amb el Centre Obert, en què, en-
tre moltes altres activitats, es va 
impartir un taller per a pares i ma-
res amb el títol “Igualtat i família”; 
i mai hem deixat d’assegurar-nos 
que els Reis arriben a totes les llars.

Ens preocupa la violència masclis-
ta i, a banda de donar suport als 
actes que tenen lloc cada 25 de 
novembre, a partir de la Fira del 
Vent d’enguany, incorporem als 
actes festius del municipi un punt 
lila, destinat a informar, sensibilitzar 
i prevenir les actituds masclistes i 
els comportaments sexistes que 
es produeixin en espais públics 
de lleure. 

Els objectius a curt termini són mi-
llorar tots aquests serveis i la seva 
gestió per fer del Pla, cada dia, un 
poble millor per a tothom. 

De Bat a Bat
El mes d’octubre de 2015 vam 
presentar el primer De Bat a Bat. 
Aquest butlletí, creat per les mili-
tants de la CUP El Pla, pretenia in-
formar els vilatans de les tasques 
que portava a terme l’Assemblea 
Local i el resum i funcionament 
dels plens —mocions, preguntes, 
precs. A més a més, en el núme-
ro 1, exposàvem com funcionava 
l’estructura nacional de la nostra 
formació política.

Dos anys més tard, va aparèixer 
la segona publicació. Tot i seguir 
amb la mateixa tònica, la vam 
utilitzar perquè la gent ens po-
gués fer servir com a altaveu tot 
aportant propostes i consultes, a 
banda de facilitar informació de 
les convocatòries de les assem-
bles obertes, on tothom hi estava 
convidat.

Enguany, havent paït les eleccions, 
hem reprès el butlletí. Aquesta ve-
gada, però, amb un format dife-
rent, de diverses seccions: quina 
és la nostra visió dels plens —va-
loració de mocions, consultes a 
l’equip de govern, preguntes—, 
ja que la publicació del De Bat a 
Bat coincideix amb la data del Ple 
bimensual; a continuació, un espai 
que dediquem a donar conèixer 
una entitat local; seguidament, una 
secció intitulada “Carrer Major”, 
destinada a exposar breus arti-
cles d’interès general per al poble, 
i, per acabar, en la contraportada, 
exposem problemàtiques que ens 
atenyen com a municipi, com el 
tema de la contaminació indus-
trial del polígon, del qual tractem 
d’informar de vies de comunicació 
amb les autoritats competents en 
cas de qualsevol tipus de malestar 
—males olors, fums, contaminació 
acústica. Com a colofó, s’hi inclou 
una tira còmica i les nostres xarxes 
socials, en les quals podreu trobar 
el mateix butlletí i la retransmissió 
íntegra del Ple, a part d’altres in-
formacions. 

De Bat a Bat també el podreu 
trobar en establiments i domi-
cilis.  

Què suposa 
estar a l’oposició?
El grup d’ERC ja ha començat a 
treballar per saber com estan els 
petits i grans temes del nostre 
poble.

Aquest estiu, tots hem patit la 
“plaga de mosques” i pudors. 
Vaig  preguntar al govern muni-
cipal què es feia al respecte. La 
resposta, que molts ja sabem, és 
que els termes veïns són molt 
a prop i tenen unes normatives 
diferents i per tant no s’hi pot 
fer res. Dubto, que cada any tin-
guem el mateix problema i no hi 
puguem trobar una solució. El 
Consell Comarcal engloba tots 
els pobles. Des d’aquest ens no 
es pot redactar una normativa 
general per a tota la comarca? 
A més a més, des del Departa-
ment d’Agricultura, caldrà, en tot 
cas, regularitzar aquesta activi-
tat a través de lleis més estric-
tes i exigir els seu compliment. 
Si enguany ha estat un fet insu-
portable, amb una bona previsió, 
hem de fer tot el possible per a 
que no torni a passar.

D’altra banda, vaig demanar 
l’estat de comptes detallat de la 
Festa Major “Petita” i de la Fes-
ta Major “Grossa”. Evidentment, 
ara, encara hi ha alguns serrells. 
Però quan tinguem tots els nú-
meros podrem saber què ens 
costa a cada ciutadà? El pres-
supost s’haurà ajustat? També 
vaig suggerir que es reactivés 
la Comissió de festes perquè 
assumís amb il·lusió la tasca de 
triar els actes més adequats per 
al nostre poble. Això sí, tenint en 
compte la valoració de les acti-
vitats dutes a terme i sobretot 
escoltar l’opinió del veïns. No 
pot ser que, en la Festa per a 
la Gent Gran, el públic se sentís 
incòmode amb l’actuació teatral 
i marxés. Què va fallar? 

Qualsevol acte, ha de tenir una 
preparació immillorable.  

Maria Teresa 
Ferré i Vila
Junts pel Pla

Assemblea 
de la CUP
CUP El Pla 

Josep Maria 
Canela i Cunillera
Esquerra Republicana 
de Catalunya - AM



Ajuntament 
del Pla de Santa Maria

Plaça de la Vila, 1
43810 El Pla de Santa Maria

TELèFon: 977 63 00 06
FAX: 977 63 11 41
CoRREu: aj.pla@altanet.org
WEB: www.elpladesantamaria.cat
FACEBook: Ajuntament del Pla de Santa Maria

“El Pla al dia” al vostre mòbil
Descarregueu-vos l’aplicació i podreu 
rebre pregons i notícies, denunciar 
incidències i consultar informació 
sobre els comerços i serveis 
i l’administració municipal
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Fotografies del butlletí: Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Buldó, Colla Gegantera del Pla, Els Xuts de Mont-roig, La Xiruca Foradada, David Mateu, Ruralcat, Carles 
Singla, Josep Torrents.


