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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

S
e’m fa curt l’espai de què 
disposo per a aquesta 
presentació. Estem vivint 
un moment històric que 

mai no oblidarem i hi ha moltes 
coses per a dir. Poc ens imaginà-
vem, una setmana abans de la 
declaració de l’estat d’alarma, 
que hauríem de viure confinats, 
amb tot el que això suposa.

De seguida es va constituir un 
Comitè d’Emergències Municipal, 
amb les funcions que estableix el 
Pla d’Emergència Municipal del 
PROCICAT. De forma regular, s’han 
fet reunions telemàtiques tant de 
regidors i tècnics de l’Ajuntament, 
per a tractar temes de gestió, com 
entre l’equip de govern i l’oposició, 
de caire informatiu.  També, s’han 
anat celebrant a distància diverses 

Juntes de Govern i els Plens es re-
prenen a finals de maig.

En contacte permanent amb la De-
legació de la Generalitat a Tarragona, 
d’aquest canal hem anat rebent la 
informació oficial i contrastada, que 
ens ha permès tant estar ben infor-
mats com informar puntualment a 
través de les nostres xarxes de les 
mesures dictades pel Govern.

Tanmateix, la lluita contra la pan-
dèmia encara no ha acabat i no 
podem abaixar la guàrdia. Val a dir, 
però, que, a la vista dels resultats, 
el Pla ha sabut estar a l’alçada de 
les circumstàncies. 

Des d’aquí vull expressar el meu 
reconeixement i agraïment per la 
feina feta a tots els professionals 
de la salut, als equips d’emergèn-
cia, a les treballadores socials, al 
personal de la residència La Mar-
quesa i a tothom qui treballa per a 
l’Ajuntament. També, a tots els pla-
nencs i planenques que han aca-
tat la normativa amb consciència 
i paciència i a totes les empreses 
i persones que han col·laborat de 
forma generosa: Ferreteria Anna, 
Gran Basar, Revlon, URSA i www.
coronavirusmakers.org (#3DActi-
vistesTGN). També m’agradaria fer 
arribar el meu suport a totes les 
víctimes del coronavirus i a les se-
ves famílies. 

Malgrat l’epidèmia, i tot i que hi 
ha temes que de forma inevitable 
han hagut d’aturar-se o ajornar-se, 
sí que és cert que, en la mesura 
del possible, s’ha seguit avançant 
en diversos projectes. Molts d’ells 
els trobareu detallats en aquest 
Butlletí.

No serà fàcil superar les conse-
qüències nefastes de la crisi a cau-
sa del coronavirus però, si seguim 
treballant fent pinya, segur que ens 
en sortirem.

Aniversaris especials
Durant el confinament, hem estat 
contents d’alegrar la vida dels més 
petits en el seu dia. Gràcies a to-
tes les famílies que heu confiat en 
aquest servei i per molts anys a:

•Mariona CASTELLÓN DA SILVA
•Joan RIBÉ FRANCH
•Roger FORNÉ RAFÍ
•David RAMOS RAMON
•Mateu MONTSERRAT AYZA
•Alberto GALLEGO PÉREZ
•Saad ELGHAZI
•Vianela CABRAS ROMÁN

•Vega ESPAÑA LUQUE
•Cesc TEIXIDÓ RODRÍGUEZ
•Manel ROSELL MARTÍNEZ
•Júlia ESCANDELL GONZÁLEZ
•Aina BULDÓ REQUENA
•Roc PEÑA PIÑOL
•Abril ÁNGEL GONZÁLEZ
•Arcadi TORRENTS TEIXIDÓ
•Anna MILÀ ANDREU
•Doal ELGHAZI
•Leire GONZÁLEZ CAZORLA
•Ona DOLS AZAÑA
•Maria ARTACHO PADRELL
•Adán CASTELLANO BAUTISTA
•Nour ELGHAZI

Davant 
la pandèmia, 
el Pla ha estat 
a l’altura de les  
circumstàncies
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S
’estan posant a punt les 
mesures per a adaptar 
el casal d‘estiu a la nova 
normativa d’higiene i se-

guretat amb motiu de la pandè-
mia del Covid-19. Els canvis més 
destacats són que no hi haurà 
servei d’acollida, l’entrada i la 
sortida seran esglaonades i es 
faran grups petits, de deu infants 
i un monitor.

L’emplaçament del Casal no serà 
l’entorn de l’Escola Sant Ramon 
sinó que es traslladarà a les instal-
lacions de l’antiga fàbrica tèxtil, on 
hi ha molt més espai disponible 
i també més mòduls de lavabos. 
Molt probablement, s’hi habilitaran 
tres punts d’entrada diferents per 
a facilitar l’arribada dels petits i el 
control de temperatura corporal, 
que serà imprescindible.

Es preveu que per a entrar hi haurà 
tres torns i la sortida també es farà 
de forma esglaonada. Un cop arribin, 
els nens s’integraran en el seu grup 
amb el monitor, que serà sempre el 
mateix. La normativa estableix que 
cada grup només pot tenir contacte 
amb les persones que el formen i ha 
de disposar d’una superfície mínima 
de 40 metres quadrats.

L’Ajuntament del Pla i el Catesplai 
Planenc treballen conjuntament en 

l’elaboració d’un protocol d’higie-
ne específic per al Casal que haurà 
d’estar supervisat per una comis-
sió d’higiene. Aquest document 
s’ha de presentar a la Generalitat 

que l’haurà d’aprovar o bé exigir 
que s’hi facin les modificacions 
corresponents perquè s’ajusti a 
la normativa i l’activitat es pugui 
dur a terme.

De moment, no se sap si els par-
ticipants al Casal podran anar a la 
Piscina Municipal, tal com es feia 
tradicionalment. Els organitzadors 
estan a l’espera de la informació 
detallada ja que, de moment, no-
més disposen del marc genèric. 
Durant les pròximes setmanes és 
previst que es publiquin indica-
cions més concretes per a cada 
tipus d’activitat, com ara casals, 
colònies i altres. 
 
Les regulacions que ja s’ha fet pú-
bliques estableixen que, després 
de cada activitat, infants i grans 
s’hauran de rentar les mans i, 
durant el seu desenvolupament, 
mantenir la distància interpersonal 
de dos metres. En els casos que 
no sigui possible, caldrà utilitzar 
mascaretes. 

Els monitors hauran de fer una 
formació específica sobre els ris-
cos relacionats amb el Covid-19. 
En funció de les normes que vagi 
publicant la Generalitat, s’aca-
baran d’ajustar les previsions de 
funcionament i les activitats i jocs 
que es realitzaran.

es prepara per a ajustar-se a la normativa 
d’higiene i seguretat

El Casal d’Estiu 

Els monitors  
s’hauran de formar 
sobre els riscos  
relacionats amb  
el Covid-19
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Medi 
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Nom 
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GENER
La Direcció de l’Escola Sant Ramon 
convoca una reunió per a llançar la 
proposta de crear una associació 
d’ex-alumnes, amb el suport dels 
Ajuntaments del Pla de Santa Maria, 
de Cabra del Camp i de Figuerola del 
Camp, ja que en diversos períodes 
de la seva història ha acollit infants i 
joves d’aquestes tres poblacions. 

El dia 28, hi ha Ple Municipal. S’hi 
aproven quatre mocions; tres d’elles 
presentades per la CUP i referides a 
l’accident al complex petroquímic, 
a la compra de bosses ecològiques 
per al comerç local i a l’adequació 
dels horaris de pràctica esportiva. La 
quarta, la presenten conjuntament 
tots els grups, a proposta de l’Asso-
ciació d’Amics de la Sardana, per tal  
que aquesta dansa sigui inclosa a la 
llista del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la UNESCO.

L’Ajuntament engega dos processos 
de selecció per a crear una borsa 
de treball per a la Llar d’Infants 
Quatrevents i una altra per a la Briga-
da Municipal. Totes dues són per a 
cobrir vacants, substitucions i altres 
contingències temporals que es pu-
guin donar. 

FEBRER
Dins del Cicle de Teatre Amateur, 
el dia 2 es representa La intervenció, 
d’Albert Casanovas Llort, a càrrec del 
grup reusenc La Suite Produccions 
(foto 1).

El dia 6, es convoquen el concurs 
literari Vila del Pla i les beques uni-
versitàries 2020.

L’Ajuntament contracta un agent 
cívic. En trobareu més informa-

Replà de 
notícies

3

4 5

ció a l’apartat L’Ajuntament respon 
d’aquest Butlletí.

El dia 8, el Pla acull la Jornada Pedra 
Seca: societat /tècnica/patrimo-
ni, organitzada per l’Associació per la 
Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional 
(APSAT) amb la col·laboració d’altres 
entitats i  institucions.

El dia 9, la 9a edició de la Cursa Social 
XTV - Memorial Xavi Tondo passa 
pel Pla de camí cap a Figuerola (foto 
2).

L’Escola Sant Ramon del Pla de Santa 
Maria i l’Ajuntament signen un con-
veni perquè la Mediateca obri, el dia 
10, al públic general (foto 3).

S’amplia l’horari del Gimnàs muni-
cipal per tal que obri, a les tardes, a 
les 14:30 hores en lloc d’a les 15:00 
hores. El canvi es fa després d’estudi-
ar la petició de diversos pares i mares 
que deixen infants a l’Escola. Aquest 
nou horari els permet aprofitar per fer 
esport el temps que els nens i nenes 
són a classe.

El dia 15, se celebra una nova edició 
de la Calçotada Jove.

La borsa de treball per a la Brigada Mu-
nicipal s’amplia al Servei de Neteja.

La implantació dels llums amb tec-
nologia led als carrers del Pla avança 
una mica més i la plaça de Sant Jordi, 
el raval de Sant Ramon i el carrer Vidal 
i Barraquer estrenen enllumenat. 

L’Ajuntament s’adhereix a la campa-
nya “Només en veus la meitat” 
(foto 4) per a donar suport a l’esport 
femení.

El  cap de setmana del 22 i 23, arriba 
el Carnaval 2020 i, com cada any, 
hi ha rua, sopar i ball, carnestoltes 
infantil (foto 5) i enterrament de la  
sardina.

Aquests són els guanyadors 
del concurs de disfresses:
Premi Carnestoltes 2021: Pla Dragons
1r premi Carrosses: Pla Dragons
2n premi Carrosses: Tocats pel Vent
3r premi Carrosses: Visca Baby Boom
1r premi Comparses: Stop Canvi Climàtic
2n premi Comparses: Haka-Pla-Ka
3r premi Comparses: Discotequeros
1r premi Grups: Los vikingos del viento
2n premi Grups: Familia Brave

Carnestoltes infantil:
Individual Menut (0-5 anys): Perruquer
Individual Infantil (6-12anys): Pintor
2n premi Grups: Els cuiners de cal Barrina
1r premi Grups: Rappers del Pla
2n premi Comparses: Dolços del Pla
1r premi Comparses: Cargo
Millor Disfressa individual 2020: Fada
Millor Disfressa col·lectiva 2020: La tropa d’ET

1 2



B
u
tl

le
tí

 M
u
n
ic

ip
al

  
  
El

 P
la

 d
e 

Sa
n
ta

 M
ar

ia
  

nú
m

. 1
9 

 m
ai

g
 2

02
0

5 

Replà de 
notícies

El dia 23, la 12a Caminada Po-
pular Solidària, organitzada per 
l’Ajuntament de Valls, acaba als ai-
guamolls del Pla (foto 6).

S’obre la convocatòria d’un concurs-
oposició per a seleccionar una perso-
na per a incorporar-se a la Brigada 
Municipal, amb categoria de perso-
nal d’oficis varis i jornada completa. 

El dia 25, l’Ajuntament reuneix els 
pagesos i propietaris agrícoles per 
a  parlar de la possibilitat d’instal·lar 
horts d’energia solar al terme. 

MARÇ
El primer Cicle de Teatre Ama-
teur del Pla es clou el diumenge 
1 de març amb l’obra Fenya rai!, 
de la companyia La Teca Teatre, de 
Cambrils.

El dia 6,  comencen les activitats 
setmanals a la Mediateca.

El dia 7, el concert Sardana és 
femení esdevé l’acte comme-
moratiu del Dia Internacional de 
la Dona. Té lloc al Centre Cívic a 
càrrec de la Cobla Reus Jove, amb 
Concepció Ramió i Diumenge de 
directora convidada. Està organit-
zat per l’Associació d’Amics de 
la Sardana i el Col·lectiu de Do-
nes del Pla, que fa la lectura del 
Manifest i organitza un berenar al 
descans (foto 7).

A partir d’aquest mateix dia, els 
dissabtes també hi ha servei 
d’autobús per a enllaçar el Pla 
amb Valls i, des d’allà, amb altres 
destinacions.  Aquest servei s’ha 
posat en marxa gràcies a la re-
collida de firmes que es va dur a 
terme, a les gestions de l’Ajunta-
ment i al suport del departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat. Tindrà continuïtat in-
definida, sempre que es consta-
ti que hi ha la demanda mínima 
suficient.

rant aquests dies de confinament. 
Tanmateix, es tracta d’una bossa 
preventiva.

El  dia 19, seguint les recomanacions 
de la Generalitat de Catalunya, s’avisa 
que, de moment, la Deixalleria ro-
man tancada.

El dia 20, comencen les desinfecci-
ons davant de l’alerta sanitària per la 
pandèmia del COVID-19 per a garantir 
la higiene del municipi.

El dia 25 de  març, els propietaris del 
basar xinès del Pla fan lliurament de 
mascaretes a l’Ajuntament, que es 
distribueixen a la residència d’avis 
La Marquesa i al consultori mèdic 
(foto 8). 

També, es comencen a repartir tar-
getes moneder.

El dia 26, es lliuren al consultori mè-
dic pantalles facials aconseguides a 
través de www.coronavirusmakers.
org (#3DActivistesTGN) i, també, 
granotes d’un sol ús que ha adquirit 
l’Ajuntament (foto 9).

Es tanquen les fonts públiques del 
municipi per tal d’evitar el contagi, 
en detectar-se que hi ha persones 
que les toquen sense cap mena de 
protecció. 

El dia 27, s’informa que, mentre l’estat 
d’alarma estigui vigent, el cementiri 
romandrà tancat.

El dia 8, al Pavelló Municipal, té lloc 
la competició Fase 1 Interclubs 
de patinatge.

El dia 11, el president de la Generalitat 
anuncia el pas de la fase de prealerta 
a alerta del Pla de Protecció Civil 
de Catalunya (Procicat) “per poder 
mantenir aquesta situació de segui-
ment i contenció” del coronavirus.

Per això, l’endemà se suspenen o 
ajornen diverses activitats: les de 
l’Escola de Futbol, el Club Esportiu el 
Pla de Santa Maria, l’Atlètic Pla Vete-
rans, el Col·lectiu de Dones del Pla, 
l’Associació de la Gent Gran, La Xiruca 
Foradada, el Club Patí, així com les vi-
sites guiades. El Catesplai cancel·la la 
sortida d’hivern i es clausuren el Local 
de Joves, el dels Diables i el del grup 
de pintors. A l’Ajuntament s’ofereixen 
serveis mínims i s’atén la ciutadania 
a la planta baixa en l’horari habitual.

L’Ajuntament habilita un telèfon 
d’emergència per a totes aquelles 
persones dependents o que neces-
siten ajuda.

A partir del dia 16, en què comença 
l’estat d’alarma decretat per l’Estat 
Espanyol, l’Ajuntament informa que 
només estarà obert d’11 a 12 hores, 
de dilluns a divendres, per a atendre 
tràmits que siguin de molta urgència.

S’habilita un formulari per tal que 
l’emplenin totes aquelles persones 
que  desitgin fer-se voluntàries du-

6 7

8 9
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Enguany es viu un Sant Jordi con-
finat, amb les propostes d’engala-
nar balcons i finestres amb roses 
i d’omplir les xarxes socials de 
poesia, iniciatives de La Barraca. 
L’Ajuntament proposa un recull 
d’activitats online, com contacon-
tes, per a completar la Diada.

Passa el mateix amb la Bicicletada i 
es convoca d’una manera diferent. Es 
tracta de fer-se una fotografia amb la 
bicicleta (a dins de casa, a la terrassa, 
al jardí...) i optar al premi de la més 
original.

El dia 27, l’Ajuntament torna a 
obrir al públic de dilluns a diven-
dres, en horari de 10 a 12 hores.

La Piscina Municipal estrena un 
sistema de desinfecció que no irrita 
els ulls ni la pell. S’hi ha instal·lat un 
clorador salí, un aparell que utilitza 
sal per a desinfectar l’aigua. Aquest 
sistema, que cada vegada s’implanta 
més, és molt més saludable, segur i 
ecològic.

MAIG
El dia 4, s’obre el període d’ins-
cripció al Casal d’Estiu (així 
com la preinscripció a les Colò-
nies d’Estiu). En trobareu més in-
formació al Destacat de primavera 
d’aquest Butlletí.

El dia 5, com a mesura per a intentar 
atenuar algunes de les conseqüèn-
cies de la crisi causada per l’estat 
d’alarma, s’aprova l’endarreriment 
de tots els terminis dels impos-
tos i taxes que encara hi ha pen-
dents de cobrar. 

El dia 19, l’Ajuntament fa arribar mas-
caretes a totes les cases (foto 10).

El dia 30, es canvia l’organització 
del mercat setmanal, restringit a 
productes d’alimentació, per a més 
seguretat (foto 11).

L’Ajuntament es tanca al públic i es 
posa en marxa el servei d’anar a fe-
licitar amb música els aniversaris 
d’infants fins a 12 anys.

S’anul·len tots els actes litúrgics de 
la Setmana Santa, però s’organitza 
una manera segura d’encendre llàn-
ties al Santíssim (foto 12).

El dia 31, l’Ajuntament encarrega 
150 mascaretes FFP2, destinades 
als operaris de la Brigada Municipal 
perquè puguin millorar la seva auto-
protecció mentre continuen donant 
servei a tots els veïns.

ABRIL
El primer diumenge d’aquest mes, 
s’estrena el vermut de confina-
ment, amb la col·laboració de l’As-
sociació de Joves del Pla. Se’n fan fins 
el 10 de maig.

El Jutjat de Pau anuncia que només 
s’ocuparà dels serveis essencials. 

El dia 9, l’empresa Revlon fa dona-
ció de gel hidroalcohòlic. Se’n fa 
arribar al consultori mèdic, a la re-
sidència La Marquesa i a comerços 
del Pla (foto 13).

La setmana del 14 abril, la Deixalleria 
reobre els dissabtes de 8 a 14 hores 
i per a fer-ne ús cal demanar hora.

6 

Replà de 
notícies

Es fixa el 15 de juny com a nou 
termini per a les beques uni-
versitàries i el concurs literari. 
Per primera vegada els treballs es 
poden enviar per correu electrònic 
a aquest darrer.

El dia 7 es rep una bona notícia. La 
Generalitat ha fet tests per a diagnos-
ticar el COVID-19 a la residència La 
Marquesa (tant al personal com a 
les persones residents) i tothom ha 
donat negatiu.

Es realitzen obres de millora al Pa-
velló. Se n’han revisat les teulades 
per a arreglar-ne els problemes d’hu-
mitat i filtració d’aigua que hi havia. 

Es comencen a posar en marxa 
mesures de suport als comerços, 
bars i restaurants del municipi que 
han hagut de tancar les portes per 
l’estat d’alarma. 

Comencen les obres de la pista de 
skate, que es preveu que estigui lles-
ta al mes de juny.

El dia 15 la Ferreteria Ana fa donació 
de guants i pantalles per a la Bri-
gada Municipal (foto 14).

Es senyalitza el pas de la Ruta del 
Cister pel casc urbà. Properament 
s’hi afegiran senyalitzacions verti-
cals i indicadors de direcció.

El dia 18, s’obre el període de 
preinscripció a Llar d’Infants 
Quatrevents. El cost de les quotes 
mensuals no s’apuja. Les famílies no 
hauran de pagar la taxa de matrícula 
ni l’hora d’acollida.

10

13 14

11 12
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Pla de  
projectes

Des de fa temps, l’Ajunta-
ment treballa en el projecte 
de construcció d’una residèn-
cia de gent gran a les naus de 
l’antiga fàbrica tèxtil: d’una 
banda, en l’avantprojecte de 
l’obra i, de l’altra, en la recerca 
del finançament necessari per 
a completar-la.

En relació a aquest darrer, 
ha sorgit l’oportunitat de 
sol·licitar una subvenció al 
“Programa de l’1,5% cultural” 
que promou el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana del govern de l’Estat 
espanyol. La rehabilitació de la 
Fàbrica compleix els requisits 
de la convocatòria.

La subvenció d’aquest progra-
ma pot arribar a cobrir el 45% 
de la despesa i és compatible 
amb rebre aportacions d’altres 
institucions. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament es presentarà 
també a convocatòries de la 
Diputació de Tarragona i del 
Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional (FEDER).

Finançament per a la residència

El programa del  
Ministeri podria
cobrir el 45%
de la despesa

subvencions no s’arribessin a 
concedir, no caldrà gastar els 
diners que aportaria l’Ajun-
tament. 

Amb la modificació aprova-
da, es podrien arribar a de-
dicar fins a 5 milions d’euros 
a les obres. D’aquest import, 
gairebé 2,3 milions els podria 
pagar l’Estat amb la subven-
ció “1,5 per cent cultural”; 
750.000 euros haurien de 
provenir dels fons FEDER i 
500.000, de la Diputació. 

Tant les representants de la 
CUP com el d’ERC van votar 
a favor de tots els punts del 
plenari i van reiterar la peti-
ció que el projecte de resi-
dència es prepari tenint en 
compte l’opinió dels veïns i 
veïnes del poble que faran 
ús de la residència. En el ple 
del passat mes de novembre 
tots tres regidors havien vo-
tat contra l’aprovació dels 
pressupostos presentats per 
l’equip de govern, de Junts 
pel Pla.

Per a fer la sol·licitud, cal que el 
pressupost municipal de l’any en 
curs contempli tant la despesa a 
realitzar com les subvencions, 
així com l’aportació municipal 
corresponent. Per aquest motiu, 
el dia 3 de març es va convocar 
un Ple Municipal extraordinari 
per a aprovar una modificació 
del pressupost del 2020. 

Els canvis contemplen les obres 
de construcció com a despesa 
i, com a ingressos, les subven-
cions i una aportació de l’Ajun-
tament de 1.391.000 euros. 
Aquesta quantitat surt del ro-
manent de tresoreria, és a dir, 
dels diners que el municipi té 
estalviats gràcies a la bona ges-
tió econòmica i al tancament 
en positiu del pressupost mu-
nicipal durant molts anys. Si les 
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El Cicle de Teatre Amateur 
del Pla de Santa Maria es va 
posar en marxa el novembre 
amb la representació de Les 
alegres casades de Windsor, 
de William Shakespeare, a càr-
rec de la companyia Els Xuts 
de Mont-roig. Després hi han 
participat els planenc Nexus 
Teatre, que van representar Els 
Pastorets, i les companyies La 
Tramoia, de Vila-seca i La Suite 
Produccions, de Reus. Aques-
tes darreres van representar, 
respectivament, les comèdi-

Més teatre 
amateur

El Camp 
de Futbol i 
el Pavelló 
Poliesportiu 
estrenaran 
seients

Llums led a Vista Alegre 
i als carrers Teixidors, 
Ordidors i Tintorers

L’Ajuntament ha comprat 
un total de 400 cadires de 
plàstic de respatller alt que 
serviran per a substituir les 
del Pavelló Poliesportiu i per 
a posar-ne per primer cop a 
les graderies del Camp de 
Futbol.

Al Pavelló, fins ara només hi 
ha un centenar de seients, 
molts dels quals estan mal-
mesos. A més de substitu-
ir-los, se n’ampliarà el nom-
bre fins a 232, amb la qual 
cosa els espectadors del 
patinatge i d’altres esdeve-
niments podran seure molt 
més còmodament.

Al Camp de Futbol, fins ara 
no hi havia cadires de plàstic. 
Ara se n’hi instal·laran un cen-
tenar i, en el futur, es podrà 
ampliar aquest nombre si cal. 

Les cadires s’han comprat 
a l’empresa Prodiur Sports i 
han costat 5.491 euros (sense 
IVA). La instal·lació anirà a càr-
rec de la Brigada Municipal.

Ja han començat els treballs 
per renovar l’enllumenat pú-
blic del barri de Vista Alegre 
i dels carrers Teixidors, Or-
didors i Tintorers. Es preveu 
que estiguin enllestits durant 
el mes de juny. 

Als carrers de Vista Alegre es 
conserven encara sis fanals 
amb una original estructura 
de ferro de l’època en què 
es van edificar les cases, a 
la dècada de 1920. Aquests 
fanals s’han d’enlairar apro-
ximadament un metre i mig 
per a complir la normativa.

Per a respectar el seu aspec-
te, s’està construint una nova 
estructura de ferro, idèntica 
a l’original, que s’afegirà a 
l’actual i incorporarà la nova 
lluminària. Posteriorment es 
pintarà tot el fanal. L’adapta-
ció dels fanals la realitzen els 
tècnics de la Brigada Munici-
pal del Pla.

Es vol, d’aquesta manera, 
conservar els elements pa-
trimonials, tot adaptant-los a 
la normativa i les necessitats 
actuals. A la resta de fanals 
del barri que no són històrics, 

es canviarà només la lluminà-
ria i es mantindrà el suport. 

Als tres carrers que formen 
el barri de la Guixera es can-
viaran sencers els divuit fa-
nals que hi ha actualment. 

El cost de les millores és de 
12.400 euros per a la Guixe-
ra i 6.900 per a Vista Alegre, 
tots sense IVA. El primer és 
més elevat perquè es substi-
tueixen els fanals sencers. El 
canvi de lluminàries i suports 
l’està duent a terme l’empre-
sa planenca Instal·lacions i 
Manteniments A. Montserrat. 
La substitució es fa de forma 
progressiva per a assegurar 
que cap de les vies no queda 
sense llum durant els treballs.

El cost de la instal·lació 
s’amortitza a mig termini 
perquè els llums led consu-
meixen molta menys energia 
que les actuals làmpades de 
vapor de mercuri o vapor de 
sodi. A més, els leds són més 
ecològics i fàcils de reciclar 
al final de la seva vida útil. 
L’Ajuntament té previst sol-
licitar un ajut al Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible 
(PAES) per al finançament 
dels treballs.

es d’embolics M’esperaràs, de 
Carles Alberola, i La Intervenció, 
d’Albert Casanovas. El grup La 
Teca Teatre, de Cambrils, va tan-
car-lo amb Fenya rai!. 

Si les circumstàncies ho perme-
ten, el Cicle de Teatre Amateur 
es reprendrà durant la tardor 
del 2020 i l’hivern del 2021. La 

primera obra, ja programada, 
anirà a càrrec del grup reusenc 
Tèbac Teatre i es representarà 
el diumenge 8 de novembre. 
En aquesta primera edició, 
l’acollida del públic ha estat 
molt bona i s’ha arribat a so-
brepassar el centenar d’espec-
tadors en alguna de les repre-
sentacions. 
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Per a un poble cívic i més segur

Fent front a l’estat d’alarma

A
l plenari del dia 28 de ge-
ner, a requeriment de la 
CUP del Pla, l’Alcalde va 
explicar que aquella ma-

teixa setmana s’havia adreçat dues 
vegades als Mossos d’Esquadra per 
demanar que reforcessin la vigilàn-
cia al municipi, després de diversos 
robatoris i temptatives. La resposta 
del Cos va ser que “mirarien de fer 
més passades o d’estar-hi més a 
sobre, però que tenen els mitjans 
que tenen”.

Davant d’aquesta situació, l’Ajunta-
ment va contractar un agent cívic 
perquè patrulli pels carrers del poble. 
Les seves tasques són treballar per al 
compliment de les ordenances muni-
cipals en tot allò que té a veure amb 
el respecte i la bona convivència i, 

L
a situació ens ha obligat, i 
ens obliga encara, a adap-
tar-nos de manera contínua 
per tal de donar respostes 

a noves necessitats que genera 
l’estat d’alarma.

A continuació resumim les prin-
cipals actuacions agrupades per 
àmbits. Pel que fa a l’organització 
municipal, la trobareu explicada a 
la Presentació d’aquest Butlletí. A 
l’apartat Replà de notícies podreu 
seguir el dia a dia de la gestió de 
la crisi.

ATENCIÓ A LES PERSONES
S’habilita un telèfon d’emergència 
(609 89 20 47) disponible 24 
hores/7 dies a la setmana i, a 
partir del 14 de març, es contacta 
periòdicament amb les persones 
del municipi de les quals es té cons-
tància que són dependents o que 
poden necessitar ajuda i amb les 
més grans de 70 anys. L’objectiu és 
garantir que estan ben ateses i que 
disposen d’aliments, medicines i al-
tres articles necessaris així com in-
formar-les del telèfon d’emergència.

quan és necessari, informar veïnes i 
veïns de com cal fer les coses.

No pot denunciar ni sancionar, però 
està en contacte amb els Mossos 
d’Esquadra que es poden fer càrrec 
de les situacions que escapen a la 
seva competència i quan detecta 
accions poc respectuoses, les des-
criu i notifica a l’Ajuntament. A més 
d’informar, l’agent també pot ajudar 
les persones que ho necessiten, es-
pecialment la gent gran o amb dis-
capacitats.

Durant els estius de 2018 i 2019, 
l’Ajuntament del Pla va comptar 
amb un guarda rural que també va 
treballar per al compliment de les 
ordenances municipals, en aquell 
cas, les que tenen a veure amb el 

camp. Gràcies a la seva actuació es 
va poder identificar un camió que es-
tava abocant fangs de depuradora 
sense permisos. També es van aturar 
intents de furt d’ametlles. Situacions 
com aquestes es posen en coneixe-
ment dels Mossos, dels Agents Ru-
rals o de la Guàrdia Civil de forma 
immediata.

En els mesos que va estar actiu al 
Pla, el guarda rural també va donar 
a conèixer als pagesos qüestions 
com la nova directiva d’abonament 
de camps amb dejeccions. Aquesta 
norma, que va entrar en vigor l’any 
passat, estableix límits més estric-
tes a actuacions que poden provocar 
molèsties als veïns per causa de les 
pudors o de la proliferació de pla-
gues de mosques i altres insectes. 

Al mateix temps, es manté un con-
tacte regular amb la Treballadora 
Social per a conèixer la situació de 
les persones més vulnerables i amb 
el Centre Obert per a garantir que 
tots els infants que en són usuaris 
poden fer les tasques escolars que 
se’ls encomanen.

El dia 21 d’abril es porten a casa 
dels alumnes de quart i cinquè de 
Primària de l’Escola Sant Ramon 
els seus llibres de text, a petició 
de la Direcció del Centre, perquè 

puguin realitzar tasques escolars 
a distància.

El 7 de maig, l’Ajuntament cedeix 
ordinadors a deu famílies amb nens 
perquè puguin seguir el curs. En 
podran disposar fins que les esco-
les retornin a la normalitat. 

L’Ajuntament facilita vals per a 
aliments frescos a les famílies del 
poble que, a criteri dels Serveis So-
cials, ho necessiten i n’incrementa 
la dotació fins als 20 euros per per-
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sona. Anteriorment, els vals eren 
de 30 euros per a famílies de qua-
tre membres i a l’abril ja se n’havia 
apujat el valor fins als 40 euros. 
Amb aquest canvi, l’import que rep 
cada família s’ha duplicat.

També es col·labora en el repar-
timent de les targetes moneder 
que s’han lliurat a les famílies 
que gaudeixen d’una beca men-
jador. En total són 17 famílies que 
representen 27 nens i nenes. La 
targeta moneder conté 4 euros per 
nen i dia. 

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES 
I SERVEIS
S’aprova un Pla de Contingència 
Municipal amb l’objectiu de garan-
tir els serveis bàsics i essencials 
que depenen de l’Ajuntament: 
enllumenat, cementiri, recollida 
de residus, abastament d’aigua, 
clavegueres, accés als nuclis de 
població i  conservació de la via 
pública. Altres serveis contemplats 
pel decret són la seguretat i vigi-
lància general, l’operativa mínima 
de l’Ajuntament, els sistemes i ser-
veis informàtics, la seu electrònica 
i el registre general. 

Tots els equipaments de tipus 
esportiu, educatiu, associatiu, 
cultural o museístic queden tan-
cats fins que les circumstàncies 
en permetin la reobertura. Així 
mateix, queden suspesos tots 
els actes públics organitzats per 
l’Ajuntament. 

Davant del tancament de la Llar 
d’Infants Municipal Quatrevents 
s’informa les famílies que no es 
cobrarà la part de la quota cor-
responent als dies que estigui 
tancada.

També es comunica a les perso-
nes inscrites al Gimnàs Municipal 
que se’ls descomptarà la l’import 
equivalent a tot el temps de l’estat 
d’alarma.

Es fa un seguiment per tal de ga-
rantir que només obrin aquells es-
tabliments que estan autoritzats 
a fer-ho.

mació de tot el material preventiu 
(mascaretes, pantalles, granotes, 
gel hidroalcohòlic) distribuït entre 
diversos col·lectius.

SUPORT AL COMERÇ
L’Ajuntament està preparant diver-
ses mesures per ajudar els esta-
bliments que han hagut de tancar 
a causa del confinament. 

Entre d’altres, la bonificació de fins 
al 100% de la taxa d’escombraries i 
facilitar que les terrasses de bars i 
restaurants ocupin els carrers sen-
se cost.

Així mateix, s’està estudiant tallar 
el trànsit de vehicles en alguns 
carrers com La Réria o Vidal i Bar-
raquer els divendres i dissabtes 
al vespre per facilitar que els bars 
que hi tenen l’emplaçament pu-
guin obrir terrasses de grans di-
mensions i servir sopars. Si els es-
tabliments hi donen suport, també 
es podrien fer talls els diumenges 
al matí.

També, s’ha ofert a tots els comer-
ços que van reobrint la possibilitat 
de fer promoció des de les xarxes 
socials de l’Ajuntament.

Es manté contacte amb les enti-
tats, especialment per a ajudar-les 
en la difusió de la cancel·lació de 
les seves activitats. Quan arribi el 
moment, també es col·laborarà en 
comunicar aquelles que es progra-
min de nou.

PROTECCIÓ 
DAVANT EL COVID-19
Des del dia 20 de març, es proce-
deix a tasques de desinfecció als 
establiments del poble que roma-
nen oberts i als edificis municipals. 
Així mateix, els dimarts i els diven-
dres al vespre es desinfecten els 
carrers del municipi, incloses les 
urbanitzacions. Aquesta darrera 
acció es porta a terme amb la col-
laboració d’agricultors del poble.

A l’apartat Replà de notícies 
d’aquest Butlletí trobareu infor-

Els dimarts  
i els  divendres  
es desinfecten  
tots els carrers  
del municipi
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Municipals

Les persones 
al capdavant
El dia 24 de març, els tres 
grups polítics que formem 
l’Ajuntament del Pla de Santa 
Maria vam acordar adherir-nos 
al Manifest dels Ens Locals de 
Catalunya davant la crisi del 
coronavirus, impulsat per l’As-
sociació Catalana de Munici-
pis, la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació de 
Micropobles de Catalunya. 

L’aprovació es va fer en forma 
de decret d’alcaldia per a ser 
refrendada en el ple municipal 
de finals de maig.

Del seu contingut, volem desta-
car que demana a les adminis-
tracions supramunicipals que 
prioritzin la salut de les perso-
nes i l’adequació de les infraes-
tructures sanitàries. També, la 
flexibilització dels pressupostos 
municipals i més facilitats per 
a contractar persones. S’hi re-
marca, a més, que cal empo-
derar els ens locals per a tenir 
eines i capacitat d’adaptació 
per a fer front a les exigències 
que sorgiran de la crisi.

I, sobretot, fa referència a la 
necessitat d’establir mesures 
econòmiques per a les perso-
nes i famílies que resultaran 
perjudicades per la crisi i la 
creació de condicions idònies 
per a una recuperació ràpida 
del teixit empresarial i dels tre-
balladors autònoms.

Des que va començar l’estat 
d’alarma, les persones han 
estat, per a nosaltres, la prio-
ritat. En contacte permanent 
amb la residència d’avis i amb 
les treballadores socials, hem 
atès totes les mancances que 
s’han detectat. Hem vetllat per 
la salut de tothom. Ara, cal ser 
conscients que el camí difícil 
encara no ha acabat i hem de 
seguir treballant per al benestar 
de tots, en especial dels qui pa-
teixen més mancances.

Propers des 
de la distància
Han passat dos mesos des que 
es va iniciar el confinament per 
la pandèmia i, tot i que no ens 
hem pogut trobar presencial-
ment, s’han anat realitzant una 
sèrie de reunions quinzenals en 
línia amb els portaveus dels tres 
grups polítics que formem part 
de l’Ajuntament. Amb tot, volem 
insistir que aquestes trobades te-
lemàtiques no són substitutòries 
dels plens ordinaris, que esperem 
que es puguin reprendre a finals 
d’aquest mes de maig.

Des de la CUP del Pla hem fet 
tot un seguit de propostes, so-
bretot centrades amb l’exemp-
ció del cobrament d’impostos 
i amb la reducció de les taxes 
davant d’aquesta situació d’ex-
cepcionalitat i d’alarma social 
i sanitària. Una de les primeres 
girava al voltant de l’adquisició de 
material sanitari per al Consultori 
mèdic del Pla i per al Pius Hos-
pital de Valls, de la qual ja vam 
rebre la resposta que s’havia fet 
arribar mascaretes donades pel 
Basar Xinès que hi ha al municipi 
i pantalles facials facilitades per 
la iniciativa dels 3DActivistes al 
Consultori del municipi.

En aquest moment actual en què 
els infants estudien des de casa i 
en què preval el teletreball, vam 
instar l’Ajuntament a habilitar 
punts de Wi-Fi gratuïts per a la po-
blació; malgrat tot, ha quedat apar-
cat perquè s’ha trobat dificultós.

Fruit també d’aquesta realitat 
que tant afecta les famílies i els 
col·lectius més vulnerables, ve-
iem necessària l’existència d’una 
partida pressupostària segons les 
necessitats que es puguin detec-
tar tant d’índole econòmica com 
social. 

Com a grup, seguirem aquí per 
continuar vetllant, juntament amb 
tots els companys i companyes 
del consistori, pel nostre poble, 
per la nostra gent i per tancar tota 
mena de bretxes.

Calen mesures 
eficients
Ara cal actuar i assumir la part 
de responsabilitat que, en relació 
a la problemàtica del COVID-19, 
ens pertoca com a institució mu-
nicipal. 

La pandèmia ha provocat unes 
necessitats, les quals han alterat 
l’ordre establert tant en l’àmbit 
de les relacions socials com 
en l’àmbit sanitari, econòmic, 
cultural, educatiu, esportiu, de 
lleure,.... I ha accentuat, encara 
més, la vulnerabilitat de moltes 
persones, les quals s’han vist 
abocades a ERTOS i a passar per 
uns moments crítics. 

En l’aspecte sanitari, podem 
estar orgullosos de com els 
planencs i planenques, en ge-
neral, ens hem comportat en 
relació al confinament seguint 
les directrius de la Generalitat. 
També podem celebrar que, tot 
i haver-hi alguns casos de con-
tagi al nostre poble, aquests han 
pogut superar la malaltia.

Des del Consistori, podem pren-
dre moltes mesures per ajudar als 
nostres vilatans en aquesta època 
d’incertesa, des d’anul·lar, reduir 
o ajornar algunes taxes tenint en 
compte els ingressos familiars, fins 
a destinar els diners de les festes a 
pal·liar la nova problemàtica.

Evidentment, de cara al futur, 
hi haurà una reducció dràstica 
dels tributs, que, en la seva ma-
jor part, són aportats per l’Estat 
Central, per tant cal estar pre-
parats per assumir-ne les con-
seqüències i saber modificar el 
pressupost, tot destinant unes 
partides a les grans necessitats 
que han sorgit i sorgiran sobre-
tot en ajudes a les famílies amb 
menys recursos, al comerç local, 
als establiments de restauració i 
a les petites i mitjanes empreses.

Hem de ser conscients que 
l’única prioritat és que ens en 
puguem sortir, i, des d’Ajunta-
ment, nosaltres hem d’actuar 
de forma eficient.  

 

  

Grup 
municipal
Junts pel Pla

Assemblea 
de la CUP
CUP-Amunt EL Pla

Josep Maria 
Canela i Cunillera
ERC-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, reportar 
incidències i consultar informació 
sobre els comerços i serveis 
i l’administració municipal
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