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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

A
quest és el tercer Butlle-
tí publicat en temps de 
pandèmia, la qual ens ha 
obligat a adoptar mesu-

res de tota mena que tot just fa 
un any ni podíem imaginar.

El Nadal ha estat diferent, tot i que 
hem volgut no perdre’n del tot 
l’essència. El vam encetar amb un 
missatge de gratitud i esperança, 
en homenatge al personal sanitari 
i a les victimes de la Covid-19. En 
l’acte es van llançar mil globus bio-
degradables, els quals podeu veure 
a la imatge de la portada. Duien una 
frase impresa: “Ens en sortirem”.

No hi ha cap mena de dubte que, en 
els moments difícils, si es fa pinya, 
tot va millor. I tenim un gran exem-
ple de solidaritat en la figura d’un 
home que ens deixava fa pocs me-
sos, Mossèn Cabayol. Des d’aquesta 

pàgina vull tenir un record per a ell,  
que tan rellevant va ser per al nos-
tre poble i que tant va representar 
a la vida de molts planencs i pla-
nenques. 

Els anys que va ser rector de la 
nostra Parròquia són recordats 
amb agraïment per tots els veïns i 
veïnes com una època de profunda 
transformació, ja que va esdevenir 
un gran dinamitzador més enllà de 
l’àmbit estrictament religiós. En ell 
tenim un gran exemple a seguir.

També desitjo fer memòria de totes 
les persones que enguany ens han 
deixat, que recollim en aquesta pu-
blicació. Com sempre dic, les perso-
nes que estimem no moren, només 
hem d’aprendre a viure sense elles.

I, si vam encetar les celebracions 
d’aquest Nadal tan estrany amb una 
invitació a la confiança, voldria com-
partir ara una reflexió que he trobat 
i que em sembla encertada: L’espe-
rança no fa que les coses siguin més 
fàcils però facilita enormement que 
siguin possibles. 

Per sort, sempre que arriba una 
nova vida hi ha esperança. La meva 
felicitació més sincera a totes les 
famílies que han recollit el seu Val 
Nadó. El futur és dels infants.

Tenim un gran 
exemple de 
solidaritat en 
la figura de mossèn 
Josep Cabayol

VALS NADÓ 2020
Enguany hem donat la benvinguda 
als nadons següents i hem felicitat 
les seves families amb un val de 50 
euros per a adquirir productes per 
a infants a comerços locals.

• Bruna BERTOL CALBET
• Melanie de FREITAS VALDEZ
• Anas ESSEDDIKI BAHIDA
• Èlia GARGANTÉ MONTCUSÍ
• Clàudia GENÉ BALAÑÀ
• Noa GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
• Emilio GRIÑÁN FERNÁNDEZ
• Chloe MEDINA BERMÚDEZ
• Íria MONTALBÁN LÓPEZ
• Guerau MONTSERRAT AYZA
• Tian NÚÑEZ ESTRADA
• Noa RECASENS MOLINA
• Guiu ROMEO HERAS
• Daniel SERRANO PRATS
• Hugo TORRES SIERRA
• Elena ZURITA GUERRA

Defuncions 2020
Aquestes són les persones que ens han deixat durant l’any 2020. 
Al Cel siguin:

• Francisco ANGLÈS GIBERT

• Ramon BARTRA DUCH

• Josefa BRULL BARBERÀ

• Fermín CASAPONSA TORRES

• Teresa CATALÀ RIUS

• Teresa COLL ROBERT

• Maria FONS COLL

• Núria GRAU MILÀ

• Angelina HUGUET CATALÀ

• Encarnación IGLESIAS BELTRÁN

• Juan LLANES LLANES

• Antonina MAS TRILLA

• Lourdes MOIX PUJOLRÀS

• Josefina MONTSERRAT CANELA

• Manuel Luis NAVARRETE GARCÍA

• Francisca PELAYO GARCÍA

• Enric PÉREZ LLORCA

• María Ángeles PÉREZ PEDRET

• Teresa ROIG NOGUERO

• Miquel ROVIROSA PORTA

• Manuel SAMANIEGO PÉREZ

• Maria SOLÉ FERRÉ

• Josep TOLDRÀ VALLS

• Joaquim TUDORES PUJOL
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A
quest any el nostre poble 
comptarà per primera 
vegada amb un procés 
de pressupostos partici-

patius per tal que el veïnat pugui 
decidir sobre una part concreta de 
la despesa pública municipal. En el 
cas del Pla, els comptes munici-
pals per al 2021 hi destinen 50.000 
euros, que representen gairebé el 
10 per cent de la partida d’inver-
sions.

El procés tindrà diverses fases. La 
primera és la presentació pública i 
la campanya informativa. La sego-
na, la recollida de propostes de la 
ciutadania. La tercera, la valoració 
econòmica i tècnica de les propos-
tes presentades. La quarta, l’expo-
sició pública d’aquelles que s’han 
considerat viables i la votació. I la 
cinquena i última, la publicació dels 
projectes escollits per la tria popular 
i la seva execució.

Comptar al Pla amb uns pressupos-
tos participatius era una proposta 
que les tres formacions polítiques 
representades a l’Ajuntament, Junts 
pel Pla, CUP El Pla i Esquerra Repu-
blicana portaven en el seu programa 
electoral a les darreres eleccions. La 
previsió és que en el pròxim Ple Mu-
nicipal, a finals de març, s’aprovarà 
el reglament per dur-los a terme i 
començarà el procés.

El text que s’està debatent preveu 
que podran presentar propostes to-
tes les persones que visquin al Pla 
de Santa Maria o que hi tinguin una 
segona residència. Per a votar, en can-
vi, caldrà estar empadronat i tenir 16 
anys complerts en la data fixada per 
a la votació. Les propostes es po-
dran presentar de forma individual o 
col·lectiva a través d’un formulari on 
s’hauran de detallar les característi-
ques de cadascuna.

Per tal que siguin vàlides, les propos-
tes hauran de ser d’actuacions en 
inversió i d’interès general: que repre-
sentin una millora en un espai públic o 
en un equipament municipal. També 
podran ser despeses destinades a ad-
quirir bens no consumibles i amb un 
cicle de vida superior a un any.

Altres criteris que es tindran en comp-
te per avaluar les propostes seran que 
l’actuació a fer sigui de competència 
municipal i no depengui d’altres admi-
nistracions, que no estiguin incloses 
en les despeses ordinàries de l’Ajun-
tament, que no suposin nova contra-
ctació de personal, que siguin avalua-
bles econòmicament i que no superin 
individualment la partida prevista.

Un cop recollides les propostes, es 
crearà una comissió tècnica que les 
classificarà i en valorarà la viabilitat 
tècnica i el compliment dels criteris. 

Les que es considerin vàlides passa-
ran a ser valorades econòmicament 
per tal de conèixer-ne el cost aproxi-
mat. Si superen la partida prevista per 
a l’any, seran descartades. 

En aquesta comissió, a més de càr-
recs polítics, es preveu que n’hi hagi 
de tècnics com l’arquitecta munici-
pal, en funció del tipus de propostes 
recollides.

Les propostes vàlides, que s’hauran 
de sotmetre a votació, sortiran a ex-
posició pública a través de diferents 
canals, perquè tothom les pugui co-
nèixer amb temps. 

Per a aquest any, es preveu que la 
votació sigui presencial en una data 
–o durant un període de diversos 
dies– que es fixarà oportunament. 
El recompte de vots el farà una co-
missió de coordinació i seguiment i 
serà públic. 

El pressupost assignat al procés es 
distribuirà segons l’ordre de propos-
tes més votades, fins a esgotar la 
partida.

L’objectiu dels pressupostos partici-
patius és potenciar la implicació de la 
ciutadania en els projectes municipals 
i, de manera especial, el jovent a partir 
dels 16 anys que per primera vegada 
podrà intervenir i fer servir el seu vot.

Es posen en marxa 
els pressupostos participatius
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Octubre
Els dies 3 i 4, el Pavelló del Pla torna 
a vibrar amb la celebració de partits 
d’hoquei (foto 1).

El dia 15, l’Ajuntament i la Presidèn-
cia de la Fira del Vent informen que, 
davant de les noves mesures esta-
blertes per les autoritats sanitàries 
per a contenir la pandèmia, s’ha pres 
la decisió d’ajornar els actes de la 
Fira i que totes les activitats previs-
tes es programaran de nou quan la 
situació ho permeti.

El dia 17,  es llança l’app “Desco-
breix El Pla de Santa Maria”, 
disponible per a telèfons Android i 
Iphone, que combina turisme, cultura 
i diversió. Permet descobrir la his-
tòria i els monuments del poble tot 
fent una passejada amb els gegants 
Serè i Marinada. Es pot descarregar 
a mòbils i tauletes des de qualsevol 
lloc, però el terreny de joc són els 
carrers del Pla, per on cal moure’s 
físicament i recórrer monuments i 
punts d’interès mentre es responen 
preguntes que posen a prova l’ob-
servació, l’enginy i els coneixements. 

D’acord amb les noves restricci-
ons, es notifica que la Pista Polies-
portiva estarà tancada fins que la 
normativa en permeti la reobertura; 
que els parcs infantils no es podran 
fer servir a partir de les 20:00 hores 
i que les activitats que es duen a 
terme a centres cívics i sales poliva-
lents se suspenen fins a final de mes. 
També s’incrementen les tasques de 
desinfecció del municipi, que passen 

Replà de 
notícies

3 4

a fer-se al vespre dos dies per set-
mana.

El dia 16, hi ha donació de sang al 
Centre Cívic. 

El dia 30, s’ajorna l’inici del segon 
Cicle de Teatre Amateur del Pla, 
prevista per al diumenge 8 de no-
vembre.  

Novembre
Per Tots Sants, el Cementiri obre 
amb un aforament limitat a 40 
persones i amb diferents itineraris 
d’entrada i de sortida per tal que els 
visitants no es creuin (foto 2). També, 
s’hi posa en pràctica el protocol esta-
blert (presa de temperatura, registre 
de visitants, etc.)

El dia 5, la Direcció general de Qua-
litat Ambiental i Canvi Climàtic del 
departament de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya 
fa arribar a l’Ajuntament del Pla l’In-
forme sobre la qualitat de l’aire 
al municipi. Mostra que en tot el 
període, els nivells de dels conta-
minants mesurats es van mantenir 
allunyats dels valors de referència 
que estableix la llei. En algunes de 
les substàncies, detalla les mesures 
màximes assolides en una hora o en 
un dia concret i en tots els casos es 
situen per sota dels llindars legals. 
Fins i tot en els dies en què la força 
i la direcció del vent eren més pro-
clius a acostar contaminants des del 
polígon industrial cap al nucli urbà, 
els nivells de substàncies nocives no 
arribaven als límits establerts.

Tot i això, resta tornar a repetir l’ope-
ració de mesura durant l’estiu de 
l’any vinent. L’informe complet es 
pot descarregar des d’aquest enllaç: 
https://tuit.cat/U4fxf

D’altra part, les obres de rehabi-
litació de La Fàbrica segueixen 
avançant. S’enderroca un tram de 
l’antiga muralla que encerclava el 
recinte i es treballa en la construc-
ció de la nova tanca, amb una reixa 
igual que la que envolta la bassa i el 
parc (fotos 3 i 4).

En les darreres setmanes també es 
pinta l’exterior de les façanes, tant 
les que donen a l’avinguda Gaudí 
com les del sector del passeig del 
Pla, incloent-hi les naus, els blocs 
d’oficines i edificis com la porteria o 
la fusteria, ara Lokal de Joves.

Així mateix, es reconstrueixen les 
jardineres rodones situades al vol-
tant de la casa del director (foto 
5). La rehabilitació de la façana 
d’aquest edifici, que acull l’Asso-
ciació de la Gent Gran, es durà a 
terme aquest any.
 
A l’avinguda Gaudí encara quedarà 
per derruir un últim tram de l’antiga 
muralla, davant de les naus destina-
des a Residència d’Avis. 

El dia 6 s’anuncia la instal·lació d’una 
nova torre per a antenes de te-
lecomunicació al Polígon Industrial 
per a millorar la cobertura de telefo-
nia mòbil al Pla (més detalls a l’apar-
tat Pla de projectes d’aquest Butlletí).

1 2
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L’Ajuntament acorda fer una apor-
tació als Serveis Socials del Consell 
Comarcal per a cobrir el 26 per cent 
dels ajuts destinats a l’escola-
rització obligatòria (més detalls 
a l’apartat L’Ajuntament respon 
d’aquest Butlletí).

El dia 10, se celebra un Ple Extra-
ordinari en què s’acorda per una-
nimitat suspendre la concessió de 
llicències per instal·lar plantes 
elèctriques solars fotovoltai-
ques, conegudes popularment 
com “horts” o “granges” solars. 
Aquesta suspensió tindrà una du-
rada d’un any i en aquest període 
s’ha de dur a terme una modifica-
ció del planejament urbanístic per 
a regular les instal·lacions d’aquest 
tipus.

Amb el lema “Per a molts la nova 
realitat és una nevera buida” s’ini-
cia la campanya del Banc dels Ali-
ments que, enguany, a causa de la 
pandèmia, es fa en línia i consisteix 
en una aportació econòmica. 

El dia 18, es lliura la medalla cen-
tenària de la Generalitat de Ca-
talunya a la Sra. Teresa Martorell 

El dia 30, l’Alcalde del Pla i la regi-
dora d’Ensenyament i Serveis So-
cials són convidats per la directora 
de l’Escola, a visitar el laboratori 
del Centre per a agrair-los la cre-
ació d’aquest nou espai docent 
(foto 9).

Desembre
Amb el mes de desembre, el Tió 
arriba a la plaça de la Vila (foto 10).

Les circumstàncies fan que calgui 
renunciar als actes que diferents 
entitats, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, organitzen tradicio-
nalment, i amb gran èxit de par-
ticipació, per La Marató de TV3. 
Tanmateix, Ajuntament i entitats 
acorden preparar paneres amb 
productes locals i sortejar-les el 
dia 20 de desembre. D’aquesta 
manera, a més de contribuir amb 
La Marató, enguany dedicada a la 
Covid-19, es dona suport al comerç 
local. Es recapten 1.715 euros.

Es convoca el Concurs infantil de 
dibuixos de Nadal.

L’orgue de l’església de Sant 
Ramon (foto 11) es troba en procés 

Veciana, amb motiu del seu 100è 
aniversari (foto 6). Per molts anys!

El dia 23, d’acord amb el “Pla 
d’obertura progressiva d’activi-
tats”, emès per la Generalitat, el 
gimnàs municipal reobre, amb 
un aforament màxim del 30% (8 
usuaris en cada franja horària) i 
reserva prèvia amb una antelació 
de 24 hores.

Al Ple Municipal del dia 24 (foto 7), 
s’aproven els pressupostos per 
al 2021, que trobareu desglossats 
a l’apartat L’Ajuntament respon 
d’aquest Butlletí.

Amb motiu de la commemoració 
del Dia Internacional per a l’elimi-
nació de les violències envers les 
dones, l’Ajuntament s’adhereix 
al Manifest unitari del 25 de 
novembre. El text va ser presen-
tat conjuntament com a moció i 
aprovat per unanimitat pels regi-
dors dels tres grups representats al 
consistori. La regidora Isabel Grau 
(foto 8) va ser l’encarregada de fer 
la lectura pública del Manifest en 
l’acte, que va tenir lloc a la Sala 
de Plens.

5

6

8 9

7
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El dia 20, es representa l’espectacle 
infantil Contes de Nadal de les 
germanes Baldufa, a càrrec de Ta-
naka Teatre, amb totes les mesures 
de seguretat.

El dia 30, es lliuren els premis del 
concurs de cartells de la Fira del 
Vent i de la beca universitària (fo-
tos a la contraportada). L’acte s’havia 
de celebrar en el transcurs de la Fira. 

Beca per a estudis 
universitaris (500 euros): 
•Marina Domingo Carreras

CONCURS DE CARTELLS 
DE LA FIRA DEL VENT
Primer premi (500 euros): 
•Meritxell Garriga Riba, de Valls

Finalistes (100 euros per a cadascú): 
•Judit Pinyol Jiménez i Albert Ferré 
Magriñà, tots dos del Pla

Gener
Es lliuren els premis dels Concursos 
de Fotografia dels vermuts de 
confinament i de la bicicletada 
confinada (fotos a la contraporta-
da).  Els premis consisteixen en vals 
de compra per a gastar a comerços 
del municipi. 

1r premi vermut de confinament i 
premi de la bicicletada confinada: 
•Esmeralda Recasens

2n premi vermut de confina-
ment: 
•Antònia Alabau

3r premi vermut de confinament: 
•Tamara Alfaro

Els dies 3 i 4,es fan els encàrrecs 
als Reis d’Orient que, enguany, fan 

de millora gràcies al conveni signat 
entre l’Arquebisbat de Tarragona i 
l’Ajuntament del Pla. L’orguener bel-
ga Wilfried Praet, que ja es va encar-
regar de la restauració i del muntatge 
de l’instrument quan aquest va arri-
bar al poble, duu a terme la primera 
part dels treballs. La previsió és que 
torni a la primavera per a finalitzar els 
que encara queden pendents.

El dia 16, finalitza l’ampliació de l’es-
tació depuradora d’aigües resi-
duals (EDAR) del Pla (foto 12). Les 
obres han durat vuit mesos i han su-
posat una inversió superior a 1,3 mi-
lions d’euros, aportats íntegrament 
per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), organisme depenent del de-
partament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya.

El dia 17, té lloc el primer dels actes 
de Nadal, l’homenatge al personal 
sanitari i a les víctimes del Co-
vid-19, cantada de Nadales a càr-
rec dels alumnes de sisè de l’Escola 
Sant Ramon i encesa dels llums de 
l’arbre. L’homenatge consisteix en la 
lectura d’un missatge i en el llança-
ment de globus biodegradables. Es 
fa sense públic i es retransmet pel 
Facebook Live de l’Ajuntament.

Aquest any el Patge Reial no ha 
pogut recollir en persona les cartes 
de tots els nens i nenes. Tot i això, el 
lliurament de cartes ha estat especial 
gràcies a la gimcana organitzada pel 
Catesplai Planenc i, a més, es con-
certen videotrucades amb el Patge.

6 

Replà de 
notícies

servir una logística especial. El dia 5 
fan un recorregut per la majoria de 
carrers que cal observar des de bal-
cons, finestres o portals. La rebuda 
per part de l’Alcalde i el discurs del rei 
Gaspar s’emeten pel Facebook Live 
de l’Ajuntament.

El dia 6, se celebra un concert a 
càrrec de l’orquestra La Nova Blanes, 
amb totes les mesures de prevenció 
necessàries.

El dia 7, la vacuna contra la Co-
vid-19 arriba a la Residència La Mar-
quesa, on se n’administra la primera 
dosi a totes les persones residents i 
a tot el personal (fotos 13 i 14).

El mateix dia té lloc l’espectacle 
infantil Akäshia, el viatge de la 
llum, a càrrec d’El Cau de l’Uni-
corn. Abans de començar es lliuren 
els premis del Concurs infantil de 
dibuix de Nadal (fotos a la con-
traportada).

Categoria A
Primer premi: 
Sinai María Martínez González.
Segon premi: 
Walaa Lyemlahi Senouii.
Tercer premi: 
Bernat Bertol Calbet. 

Categoria B
Primer premi: Roc Peña Piñol.
Segon premi: Martí Fortuny Oliva.
Tercer premi: Rosa Rossell Martínez.

Categoria C
Primer premi: 
Maria Artacho Padrell.

Segon premi: 
Marc Figuerola Figueres. 

Tercer premi: 
Anna Milà Andreu. Aquest dibuix és 
l’escollit per a il·lustrar la felicitació 
nadalenca de l’Ajuntament per al 
2021.

El dia 17, a causa de les noves nor-
mes sanitàries davant la Covid-19 
que entren en vigor, el gimnàs tor-
na a tancar.

Els dies 21 i 26 el certificat digital 
idCAT es pot obtenir al Pla. Tècnics 
del Consell Comarcal es desplacen 
al nostre municipi per a emetre’l a 
qui ho sol·liciti.

13 14

11 12
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Pla de  
projectes

L’edifici havia estat declarat en 
estat ruïnós a l’abril del 2019. En 
aquell moment, l’Ajuntament 
va advertir-ne el propietari que 
l’immoble havia de ser ender-
rocat i que, si no se n’ocupava 
ell mateix, ho duria a terme el 
consistori. L’amo de l’edifici, el 
ciutadà britànic B.P., no va con-
testar cap dels requeriments.

Davant de la manca de res-
posta i del risc que suposa-

va l’estat de la construcció, 
l’Ajuntament va encarregar-ne 
la demolició. Tal com marca la 
llei, s’exigirà al propietari que 
es faci càrrec del cost de la de-
molició, que s’ha pressupostat 
en 19.000 euros. 

L’edifici fa cantonada amb 
el tram del carrer del Treball 
que va de la plaça Verdaguer 
al passeig del Pla. Part de 
l’espai que ocupa ara l’im-

moble està afectada per la 
planificació urbanística que 
preveu l’eixamplament del 
carrer. 

Aquesta actuació ha permès 
eixamplar el pas i suposa-
rà guanyar algunes places 
d’aparcament.  L’Ajuntament 
es planteja ocupar la paret 
que ha quedat a la vista amb 
un mural que reflecteixi l’as-
pecte antic de la plaça.

Amb la situació 
creada per la pan-
dèmia, aquest ac-
cés ha esdevingut 
habitual, ja que cal 
distribuir l’entrada i 
la sortida dels alum-
nes. Amb aquesta 
obra, tot el recinte 
del pati de l’Escola 
queda envoltat per 
un pas segur per als 
vianants. A més, evi-
tarà els problemes 
que causa el fang en 
els dies de pluja. La 
nova vorera segueix 
la tanca posterior 
de l’escola i també 
la que delimita la 
zona de la pista poli-
esportiva descober-
ta i l’skate park, per 
facilitar el pas cap 
als carrers del Vall i 
Mossèn  Cabayol.

La parcel·la situada 
al darrere de l’esco-

la és de propietat 
municipal i es fa 
servir com a apar-
cament. La cons-
trucció de la vorera 
ha tingut un cost de 
8.900 euros.

També s’ha millorat 
la seguretat de la 
zona escolar amb 
la instal·lació d’obs-
tacles per alentir la 
velocitat del trànsit. 
S’hi han posat els 
anomenats coixins 
berlinesos, elevaci-
ons de cautxú rec-
tangulars que obli-
guen els cotxes a 
alentir la velocitat. 
S’han situat al final 
del carrer de les 
Escoles, davant del 
Poliesportiu, al punt 
on aquell fa baixada 
i corba per desem-
bocar al carrer del 
Vall.

Al carrer del Roser s’ha 
renovat la il·luminació 
del portal i se n’ha po-
sat a la capelleta de la 
Mare de Déu. El canvi 
permetrà ressaltar mi-
llor les voltes medievals 
amb arc apuntat.

Al de la Marquesa de 
Vallgornera, s’han can-
viat les lluminàries ac-
tuals per llums de led, 
amb un consum molt 
més baix i també amb 
menys contaminació 
lumínica.

La instal·lació de les 
noves lluminàries s’ha 
aprofitat per a renovar 
tot el cablejat de l’in-
terior dels fanals del 
carrer de la Marquesa. 
Fins ara, en dies de plu-

ja, es produeixen apa-
gades que els tècnics 
atribueixen al mal estat 
del cablejat. 

Si aquesta solució no 
és suficient, l’Ajunta-
ment compta que cal-
drà renovar també tot 
el cablejat soterrat. Es 
preveu que els pro-
blemes quedaran to-
talment resolts en els 
pròxims mesos.

La renovació de l’enllu-
menat l’ha dut a terme 
l’empresa Instal·lacions 
i Manteniments A. 
Montserrat. La nova 
il·luminació del carrer 
Marquesa de Vallgor-
nera ha costat 17.500 
euros i la del carrer del 
Roser, 4.180 euros.

Millores en l’enllumenat

Enderroc de l’edifici de 
la plaça Jacint Verdaguer número 14

Nova vorera a 
l’entrada posterior 
de l’Escola Sant Ramon
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El mes d’octubre es va renovar 
la cartellera de la plaça de la 
Vila, amb informació posada al 
dia. El disseny és de Francesc 
Farré, que fa uns anys també 
va ocupar-se del mapa de boti-
gues i serveis del municipi.

Al mes de novembre, el parc 
infantil de la urbanització Tor-
re de Santa Maria ha estrenat 
un gronxador doble, un joc 
d’escalada i un balancí amb 
forma de moto vespa. Els tres 
elements han anat a càrrec 
de l’Ajuntament, que en els 
últims anys ha remodelat i 
ampliat aquesta àrea de jocs, 
que actualment és la més gran 
del municipi. 

Petites millores 

Nova torre per a antenes de telecomunicació

Reformes a la Ruta de la Capona
La Ruta de la Capona, una de 
les joies del patrimoni del Pla i 
també un dels seus principals 
atractius turístics, ha estrenat 
senyalització aquestes festes 
de Nadal. S’han renovat els vinils 
informatius dels plafons, repintat 
els senyals i recuperat els logo-
tips malmesos.

Els treballs han anat a càrrec del 
tècnic planenc de senders Enric 
Fonts, que ja va intervenir en la 
senyalització original. Amb el pas 
del temps, i també per causa del 
vandalisme, els senyals estaven 
deteriorats i es necessitava una 
reforma urgent. Aviat s’hi afegi-
ran nous senyals que advertei-
xen de la prohibició d’enfilar-se 

a les barraques i també de la 
necessitat de respectar l’entorn. 

D’altra banda, la Barraca de les 
Oliveres ha recuperat el seu as-
pecte original després que l’Ajun-
tament encarregués la recons-
trucció del sostre de l’estança 

petita, que estava enfonsat. Ara 
es pot entrar als dos comparti-
ments d’aquesta construcció.

Aquesta barraca es troba al final 
de la Ruta de la Capona, al mig 
d’un camp d’oliveres que li dona 
nom. La planta de la construcció 
és rectangular i fa 10 metres de 
façana per 7 de fondària. Des-
taca, però, el cos de l’estança 
principal, que té forma cilíndrica 
i un remat superior de pedres 
col·locades a sardinell.

L’estança petita era inaccessible 
des de fa anys per causa de l’en-
fonsament del sostre. La restau-
ració s’ha dut a terme de forma 
molt acurada amb la tècnica tra-
dicional.

L’empresa Telxius construirà 
una nova torre per a antenes 
que millorarà la cobertura de 
telefonia mòbil al Pla, després 
que ha guanyat la licitació 
convocada per l’Ajuntament. 
Pagarà un lloguer de 4.000 eu-
ros anuals durant 15 anys per 
un terreny de 100 metres qua-
drats situat dins del recinte del 
dipòsit d’aigua, al camí d’Alió, 

just abans de la rotonda d’ac-
cés al Polígon. 

Es construirà una base d’obra, 
conduccions per al cablejat de 
comunicacions i elèctric i una 
estructura de suport d’antenes 
amb la qual es podrà donar 
servei a diferents empreses de 
telefonia. Telxius ofereix accés 
a les seves torres tant a les 

grans firmes com a operadores 
d’àmbit local.

L’augment de la cobertura al 
Pla es materialitzarà en funció 
de les empreses que instal·lin 
antenes a la nova torre, un cop 
aquesta entri en servei. Per 
això, la seva construcció és un 
primer pas indispensable per a 
concretar la millora.

Durant els darrers mesos 
s’han afegit al mobiliari urbà 
quatre papereres que faciliten 
la separació del naterial reci-
clable. 

En un altre ordre de coses, 
s’han restaurat i pintat els 
bancs de la plaça de l’Església.
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Pressupost municipal 2021

Aportació als ajuts destinats a l’escolarització obligatòria

E
l pressupost mu-
nicipal per al 2021 
es va aprovar el 
passat dimarts 24 

de novembre al Ple Mu-
nicipal. En total, es pre-
veuen ingressar i gastar 
2.551.300 euros, xifra que 
representa un increment 
del 10 per cent en relació 
a l’exercici de 2020.

En el capítol d’inversions, 
la quantitat més gran va 
destinada a la restauració 

L
a situació creada 
per la pandèmia 
del Covid 19 ha 
generat  noves 

despeses que no es 
podien cobrir amb el 
pressupost inicial del 
Consell Comarcal.

Pressupost 2021
Ingressos

Impostos directes  1.139.000,00 € 

Impostos indirectes  50.000,00 € 

Taxes i altres ingressos  446.500,00 € 

Transferències corrents  613.300,00 € 

Ingressos patrimonials  10.500,00 € 

Transferències de capital  292.000,00 € 

Total ingressos   2.551.300,00 € 

Despeses

Personal  681.400,00 € 

Despeses corrents  1.235.800,00 € 

Despeses financeres  5.000,00 € 

Transferències corrents  90.500,00 € 

Inversions  511.500,00 € 

Amortització de prèstecs  27.100,00 € 

Total despeses   2.551.300,00 €  

de les naus de la fàbrica 
que han d’acollir en el fu-
tur la Residència de Gent 
Gran. S’hi destinen 139.000 
euros. Altres obres desta-
cades previstes en aquest 
apartat són la restauració 
de les façanes de la casa 
del director de la fàbrica i 
l’ampliació del gimnàs. 

Una altra partida desta-
cada en els pressupostos 
són els 50.000 euros que 
es destinen a pressupos-

tos participatius. Sobre 
aquests, trobareu més 
informació a la pàgina 3 
d’aquest Butlletí. 

L’ampliació del gimnàs 
s’ha pressupostat en 
90.000 euros i representa 
construir un nou edifici 
annex a les instal·lacions 
actuals. El principal ob-
jectiu d’aquesta millora 
és disposar d’un espai 
per realitzar activitats di-
rigides en el mateix equi-
pament. 

La configuració actual 
del gimnàs impedeix re-
alitzar-hi pràctiques que 
s’han de fer al Centre 
Cívic. Un cop enllestida 
l’ampliació, se’n podrà mi-
llorar l’oferta d’activitats i 
no caldrà que el monitor 
es desplaci a d’altres in-
drets, amb la qual cosa 
podrà donar un millor 
servei.

Per a l’ampliació del 
gimnàs es compta amb 
l’aportació de la Diputa-
ció de Tarragona a través 
del Pla d’Acció Municipal 
(PAM). Aquests mateixos 
fons també serviran per 
cobrir part del cost de la 

rehabilitació de les faça-
nes de la casa del director 
de la Fàbrica.

Pel que fa a aquesta, les 
obres permetran comple-
tar la millora de l’exterior 
del complex, després que 
ja s’han restituït al seu as-
pecte original les façanes 
de les naus i dels edificis 
auxiliars, gràcies al projec-
te Feder “Alt Camp, histò-
ria i patrimoni: les arrels 
d’una terra”.

La resta de partides del 
pressupost de 2021 pre-
senten variacions poc sig-
nificatives. Activitats com 
la Festa Major o la Fira 
del Vent tenen destina-
des quantitats semblants 
a les del 2020, a l’espera 
que les condicions sanità-
ries permetin realitzar-les 
amb normalitat. Pel que 
fa a la Covid-19, s’ha in-
corporat una partida per 
a l’adquisició de materials 
de protecció. 

El 2020, la despesa en 
la Festa Major d’estiu i 
la Fira del Vent ha estat 
menor que la pressupos-
tada, però per contra, la 
pandèmia ha comportat 
un desemborsament im-
previst de gairebé 40.000 
euros. La part més im-
portant d’aquests diners 
s’ha destinat a materials 
de protecció i a la desin-
fecció dels carrers, dues 
despeses que juntes han 
superat els 25.000 euros.

La previsió del Consell 
era destinar 8.883 euros 
a l’escolarització obliga-
tòria, però, amb la nova 
situació, s’ha vist forçat 
a reduir la seva aportació 
al 74 per cent d’aquesta 
quantitat. 

La Junta de Govern de 
l’Ajuntament del Pla va 
acordar, al novembre, fer 
l’aportació de la diferèn-
cia perquè els Serveis 
Socials puguin disposar 
de tot el pressupost inici-
alment previst.

Se’n  
beneficiaran
57 menors 
del municipi

Augmenta  
un 10%  
respecte  
de l’exercici 
anterior
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Benvolgudes companyes i vi-
latanes del poble del Pla de 
Santa Maria.

Avui em dirigeixo a vosaltres per 
comunicar-vos que degut a la 
meva nova situació personal he 
decidit renunciar al càrrec de re-
gidora del nostre poble per part de 
la CUP El Pla.

Quan em vaig presentar per pri-
mera vegada a la candidatura, ara 
farà quasi sis anys, estava molt il-
lusionada i, perquè no dir-ho, amb 
respecte pel repte que anava a 
assumir.

Ara, després d’aquests sis anys, 
estic molt contenta i satisfeta 
d’haver-ho fet. Ha estat una expe-
riència molt positiva que m’ha fet 
créixer com a persona, que m’ha 
donat molts moments d’alegria i 
que m’ha permès conèixer a grans 
persones que no hauria conegut 
d’altra manera.

A les companyes regidores de 
l’Ajuntament els hi vull agrair que 
sempre hagin estat disposades a 
resoldre els nostres dubtes i ha-
ver aconseguit que la meva esta-
da a l’Ajuntament hagi estat molt 
agradable. També els hi vull agrair 
l’esforç que han fet per canviar 
el nostre Ajuntament fent-lo una 
mica més transparent de cara a 
les nostres vilatanes. Realment hi 
hagut un abans i un després en 
aquest temps. 

De totes maneres, aprofito aquest 
escrit, per demanar una vegada 
més que s’utilitzi el capital eco-
nòmic que té el nostre poble per 
ajudar més a les causes socials: 
crec que és necessari que existeixi 
un «banc de suports tècnics» per 
les persones que els necessitin, 
que s’habilitin els carrers perquè 
les persones amb mobilitat reduï-
da puguin anar per les voreres en 

Griselda Pau Salvat
CUP El Pla

tot moment, que es destinin més 
ajudes econòmiques per ajudar 
a les persones necessitades, que 
existeixi wifi gratuït (sobretot en 
aquest moment que estem vivint 
en què tanta gent es veu necessi-
tada d’aquesta eina a casa). També 
trobo necessari que l’administració 
municipal s’impliqui més en la ne-
cessitat d’educació i d’educació en 
el lleure per a tots els nens i nenes. 
I  aquí vull incloure també els que 
tenen més dificultats de qualsevol 
tipus. En definitiva, que tots aquests 
diners que ara s’estan invertint ma-
joritàriament en la construcció s’in-
verteixin en les persones en general 
i en aquelles més necessitades en 
particular.

També vull fer èmfasi en aquest 
nou projecte de plaques solars que 
es vol instal·lar al nostre terme: 
no podem permetre que segueixi 
endavant. No vull un terme ple de 
plaques que perjudiqui la plana de 
secà, que posi en perill als nostres 
pagesos i al nostre entorn, a la fau-
na i a la flora i convertir-nos en una 
zona de producció energètica que 
serveixi per alimentar les grans ciu-
tats i una vegada més a nosaltres 
només ens reporti la part lletja de 
tot plegat. Penso que aquests mi-
ralls es podrien posar a les teulades 
i que les nostres vilatanes puguin 
utilitzar aquesta energia pel consum 
propi i a més a més vegin reduïda 
la seva despesa econòmica a l’ho-
ra de pagar la factura de la llum i 
a l’impost municipal ja que també 
baixaria, entre d’altres,  el consum 
elèctric de l’enllumenat públic. 

A les botigues del poble els hi vull 
agrair l’ajuda que sempre ens han 
donat per tal de poder fer actes 
per tota la gent, com a la festa de 
Sant Joan on hem recuperat que 
la Flama del Canigó torni a arribar 
i tinguem una vetllada tant bonica 
com la que hem pogut viure aquests 
darrers anys.

I sobretot vull agrair a totes les vi-
latanes del poble que se l’estimin 
tant, som un poble lluitador que 
tenim les idees clares del què vo-
lem i del que no volem. No perdeu 
mai aquesta energia per aconse-
guir coses, per seguir tenint un 
teixit associatiu tan gran i tan im-
portant que fa que tots en sentim 
lligats al poble i tinguem ganes de 
fer coses per ell i d’engegar nous 
projectes per tal de seguir-lo mi-
llorant cada dia.

Finalment vull dir que a La CUP 
El Pla he tingut unes companyes 
immillorables que han estat treba-
llant amb nosaltres i que sempre 
s’han implicat en tots els projectes 
que hem engegat. Els hi vull fer un 
agraïment per tots aquests anys 
d’haver estat al nostre costat i per 
tot el suport i ajuda que ens han 
donat, de totes maneres, sabeu 
del cert que ni que deixi de ser 
regidora seguiré treballant en el 
projecte que vam engegar i que 
seguiré estant amb vosaltres pel 
que convingui.

Només em queda desitjar a totes 
les veïnes del poble, companyes 
de La CUP i regidores de l’Ajunta-
ment, molta força i energia per su-
perar els futurs reptes, molta salut 
en aquests moments tan difícils i la 
meva estima més sincera a totes 
les famílies que ho han passat o ho 
estan passant malament. 

No defallim entre totes farem un 
poble més bonic, més pròsper, 
més net i sobretot un poble del 
què totes ens sentim orgulloses i 
que cada dia podem estimar més 
i més.

Moltes gràcies a totes per tot, pel 
suport, per la simpatia, per l’ajuda, 
per les crítiques i per fer que m’ha-
gi sentit tant a gust fent aquesta 
tasca que ha estat tant important 
per mi durant tots aquests anys.
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Compromís
Escollim per al títol una paraula 
que creiem que defineix el nos-
tre grup. Aquest compromís es 
veu reflectit en la tasca de re-
gidors i regidores que, a banda 
del que els exigeix la seva vida 
laboral i familiar, dediquen bona 
part del seu temps al municipi 
i a tots els seus requeriments.

Una part important de les nos-
tres accions s’adreca a les per-
sones, a les entitats, als comer-
ços que més pateixen la crisi 
de la Covid-19. Les obres que 
es fan potser són el que més es 
veu. Darrera d’algunes d’elles hi 
ha una preocupació per la segu-
retat, com l’enderroc de la casa 
situada al número 14 de la plaça 
Verdaguer o les millores a l’en-
torn de l’Escola Sant Ramon.

No criden tant l’atenció d’al-
tres actuacions, com els vals 
frescos que l’Ajuntament lliura 
a les famílies del poble que, a 
criteri dels Serveis Socials, els 
precisen. Ens preocupa garan-
tir que tothom cobreix les seves 
necessitats i podem afirmar que, 
des de l’Ajuntament, s’ajuda a 
tothom qui ho precisa.

També vetllem per la formació 
dels nostres infants. Col·laborem 
amb l’Escola per a millorar les 
seves instal·lacions, com, per 
exemple, fent possible la cre-
ació del laboratori de ciències, 
i hem decidit fer una aportació 
als ajuts destinats a l’escolarit-
zació obligatòria per tal que no 
es vegin disminuïts.

Sense oblidar que estimem el 
territori i el nostre paisatge. És 
per això que vam convocar un 
Ple Municipal extraordinari per 
a suspendre la concessió de 
llicències per instal·lar plantes 
elèctriques solars fotovoltai-
ques, popularment conegudes 
com horts o granges solars. 

De mica en mica anem fent 
camí i treballant en tots els àm-
bits de la vida al Pla, sempre 
compromesos.

Defensem la terra
Una vegada més el territori es 
veu amenaçat. Fa uns mesos 
es va començar a sentir que 
unes empreses volien instal·lar 
“horts solars” al terme del Pla i 
en pobles veïns. Mica en mica, i 
malgrat els esforços que sabem 
que es fan des de l’Ajuntament, 
aquestes promotores van tirant 
alguns dels seu projectes en-
davant.

Cal ser conscients que són pro-
jectes que beneficien uns pocs i, 
tot i que en un inici pugui semblar 
que afavoreixen el territori, no ho 
fan. Sí, és una energia renovable; 
però s’han de valorar tots els im-
pactes, sobretot ambientals, que 
suposa la seva vasta presència 
en zones cultivables.

Un dels objectius de les energies 
renovables no és que beneficiïn 
tothom i el medi? S’han d’ocupar 
zones en sòl no urbanitzable de 
la plana de secà? Pocs espais 
queden com aquest i no ens ima-
ginem el gran interès ambiental 
que representa. A vegades, ens 
fan sentir que la nostra terra no 
té massa valor, que és “lletja” i 
que no ve d’aquí. Doncs no te-
nen raó i sí que ve d’aquí. Ja n’hi 
ha prou.

Des de la CUP el Pla fem una cri-
da a la crítica i a la mobilització. 
No podem quedar-nos de braços 
plegats mirant com, altra vegada, 
hi ha qui intenta aprofitar-se del 
territori i de les persones que hi 
vivim. 

Per altra banda, volem agrair, 
ara més que mai, al Catesplai 
Planenc la seva empenta i dedi-
cació en organitzar la rifa de la 
Marató i ajudar a mantenir l’es-
perit nadalenc viu. 

Per últim, també volem donar les 
gràcies a la Griselda per la lluita a 
primera línia durant aquests anys 
de regidora. Ella, com tota l’As-
semblea, seguirà treballant per 
a les planenques i recolzant les 
nostres representants.

Pla urbanístic 
per al Casc Antic
Al nostre grup municipal ens pre-
ocupa seriosament que hi hagi 
cases tancades i abandonades 
al nostre poble, perquè aquestes 
mostren un deteriorament en la 
façana, en la teulada, en l’estructu-
ra per la presència d’humitats, ... i 
suposen un perill per a la població. 

Els habitatges deshabitats re-
presenten un despoblament del 
centre urbà (carrer Major i car-
rers adjacents, la plaça de Pau 
Casals, carrers del Terrassa, de la 
Réria i de l’Horta i raval de sant 
Ramon), i la qual cosa facilita que 
s’hi instal·lin ocupes. Aquest fet 
provoca greus problemes de 
convivència amb el veïnat.

El pressupost municipal per a 
l’any 2021 estableix una quantitat 
de 5.000 € per a la subvenció de 
façanes, però no contempla la 
rehabilitació d’habitatges. Des del 
nostre punt de vista, creiem que 
és del tot insuficient  i que cal pro-
moure i, si cal facilitar, l’enderroc 
dels edificis en mal estat, alhora 
que informar de les convocatòri-
es del Programa de promoció de 
l’habitatge en el món rural i dels 
ajuts dels organismes oficials que 
regularment van sorgint.

Donar incentius als propietaris 
per a la rehabilitació dels habi-
tatges buits servirà per atraure 
famílies, la qual provocarà efec-
tes en el sector de la construcció 
i, a la llarga, en el comerç. 

La iniciativa de rehabilitar edificis 
municipals com la Fàbrica i el 
seu recinte acollint-nos als ajuts 
del FEDER (Fons de Desenvolu-
pament Regional Europeu)  i del 
Pla d’Acció Municipal (PAM) de la 
Diputació de Tarragona està molt 
bé, però no hem d’oblidar que hi 
ha altres aspectes urbanístics tant 
o més importants que cal urgent-
ment abordar com és l’elaboració 
d’un Pla urbanístic realista i ambi-
ciós per a rehabilitació i la recupe-
ració dels edificis del Casc Antic. 

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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Fotografies del butlletí: 
Agència Catalana de l’Aigua, 
Ajuntament del Pla, Catesplai 
Planenc, Enric Fonts, Resi-
dència La Marquesa.

Martí Rull, president de la 
Fira, lliura el premi del con-
curs de cartells a Meritxell 
Garriga (1). Judit Pinyol i 
Albert Ferré reben els guar-
dons de finalistes de mans 
d’Isabel Grau, regidora de 
Fira i Mateu Montserrat, Al-
calde, respectivament (2 i 
3). Josep Torrents, regidor 
d’Esports, lliura els premis 
dels concursos de fotografia 
a Esmeralda Recasens (4), 
Antònia Alabau (5) i Tamara 
Alfaro (6). Marina Domingo 
rep la beca universitària que 
li lliura el regidor d’Obres i 
Serveis, Josep Silvestre (7). 
Els guanyadors de les cate-
gories A (8), B (9) i C (10) del 
concurs de dibuix infantil de 
Nadal van recollir els premis 
de mans de la regidora de 
Festes, Maria Teresa Ferré.
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