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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

U
s presento el primer but-
lletí de l’any. Com és habi-
tual, inclou un resum del 
dia a dia del municipi així 

com informació sobre determi-
nats temes d’interès immediat o 
sobre projectes de futur. Aquesta 
distinció també serveix per clas-
sificar la feina que es fa en un 
ajuntament com el nostre. 

D’una part, hi ha les tasques més 
quotidianes que serveixen perquè tot 
funcioni  bé. Per a acomplir aquest 
objectiu, cal estar-ne molt pendent. 
En aquest sentit, agraïm i comptem 
amb la col·laboració de tothom a tra-
vés de diferents canals de comunica-

ció, que la majoria ja coneixeu i seguiu 
(per als qui no, es detallen a l’apar-
tat “L’Ajuntament respon” d’aquest 
Butlletí). A través d’ells, ens arriben 
comentaris amb incidències, quei-
xes o suggeriments. Aquesta parti-
cipació permet fer del Pla un poble 
millor gràcies a tots i totes.

A més, hi ha aquells esdeveniments 
que conformen el calendari anual i 
que exigeixen una bona feina de pre-
visió i d’execució per tal que siguin un 
èxit, com, un any més, ho ha estat la 
Fira del Vent, tot i el difícil context en 
què es va celebrar. Enguany posem 
en marxa la iniciativa de publicar a 
primers d’any un calendari d’activi-

tats, que trobareu unes pàgines més 
endavant, per tal que sigui més fàcil 
que tothom faci la seva planificació.   

D’altra part, al mateix temps, cal avan-
çar en propostes que fan que El Pla 
vagi endavant. De mica en mica, se’n 
van engegant de noves en diversos 
àmbits,  com el familiar, amb la posta 
en marxa del val nadó per a tots els 
nounats planencs; el cultural, amb 
el Cicle de teatre amateur; l’espor-
tiu, amb millores a les instal·lacions 
i l’organització de noves activitats; el 
festiu, amb iniciatives com l’anada a 
buscar el Tió, etcètera. I, també, per 
descomptat, es treballa amb ferme-
sa per tirar endavant grans projectes 
com el de la residència de gent gran.

Una fita assolida que vull remarcar 
és l’obertura del servei de Bibliote-
ca Pública gràcies a la col·laboració 
de l’Escola Sant Ramon, que permet 
obrir a tot el poble la seva Mediate-
ca. Es tracta d’una necessitat que 
calia cobrir, perquè sense biblio-
teques no tenim ni passat ni futur. 
A la pàgina següent, us expliquem 
tots els detalls d’aquest projecte en 
què es treballava des de fa temps. 
Ara, el seu èxit, la seva evolució i el 
seu creixement dependran, en bona 
mesura, de l’ús que en fem els pla-
nencs i les planenques. És per això 
que, des d’aquestes línies, us animo 
a fer-la servir i a gaudir-la.

Resultats de les Eleccions Generals del 10 de novembre al Pla de Santa Maria:

ERC 336

JXC 331

PSC 159

CUP 115

ECP 96

PP 83

Vox 69

C’s 64

Altres 23

Blancs 6

Nuls 11

Vots emesos 1.293 
(72,36%)

Miquel Aubà i Fleix (ERC-SOBIRANISTES) 472 (38,25 %)

Laura Castel i Fort (ERC-SOBIRANISTES) 430 (34,85 %)

Josep Rufà i Gràcia (ERC-SOBIRANISTES) 406 (32,9 %)

Hèctor López i Bofill (JxCAT-JUNTS) 328 (26,58 %)

Assumpció Castellví i Auví (JxCAT-JUNTS) 303 (24,55 %)

Anna Magrinyà i Vinyes (JxCAT-JUNTS) 269 (21,8 %)

Santiago José Castellà Surribas (PSC-PSOE) 148 (11,99 %)

Joan Castor Gonell Agramunt (PSC-PSOE) 141 (11,43 %)

M. Jesús Sequera Garcia (PSC-PSOE) 139 (11,26 %)

José Juan Acero de Dios (PP) 89 (7,21 %)

Nuria Gómez Granès (PP) 88 (7,13 %)

Carles Fuxet Garcia (ECP-GUANYEM EL CANVI) 86 (6,97 %)

Juan Manuel Sánchez Ramírez (PP) 83 (6,73 %)

Angeles Aguilera Méndez (ECP-GUANYEM EL CANVI) 81 (6,56 %)

Juan Vicente Martínez Navarro
(ECP-GUANYEM EL CANVI) 73 (5,92 %)

Patricia Faura Fernández (Cs) 63 (5,11 %)

Cristina Satué Vallvé (Cs) 60 (4,86 %)

Alejandro Soler Baiget (VOX) 56 (4,54 %)

José Patiño Ribera (Cs) 52 (4,21 %)

Esther Cuadrado Jaro (PACMA) 26 (2,11 %)

Jordi Martínez Latorre (PACMA) 19 (1,54 %)

Estela Pascual Chamizo (PACMA) 19 (1,54 %)

José Juan Ferré Fornos (PCPC) 8 (0,65 %)

Juan Francisco Martinez Ten (RECORTES CERO-GV) 7 (0,57 %)

Anton Guerrero Calvo (PCTC) 4 (0,32 %)

Alicia Garrido Muñiz (PUM+J) 3 (0,24 %)

José Ruiz Arana (IZQP) 1 (0,08 %)

Nuls: 35 (2,76 %)

En blanco: 16 (1,3 %)

Vots emesos: 1.269 (71,01 %)

SenatCongrés de Diputats
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A
quest mes de febrer, la 
Mediateca de l’Escola Sant 
Ramon s’obrirà a totes les 
persones del municipi grà-

cies a l’acord entre el centre escolar 
i l’Ajuntament. D’aquesta manera, 
El Pla recupera el servei de Biblio-
teca Pública que havia estat situat 
a la plaça de la Vila, a l’edifici que 
actualment ocupa el Jutjat de Pau.

El servei de Biblioteca va destinat a 
tota la població, però especialment 
a nens, nenes, nois i noies que es-
tan estudiant i hi tindran un lloc per 
trobar-se, treballar, accedir a la infor-
mació i llegir. A més, s’organitzaran 
diverses activitats adreçades tant a 
petits com a grans per fomentar la 
lectura i la cultura en general.

La col·laboració amb la Direcció i els 
mestres de l’Escola ha estat essencial 
per a posar en marxa aquest servei. 
La Mediateca es troba situada a la 
planta baixa de l’edifici històric des 
del seu naixement, al curs 2007-2008, 
i ja aleshores se la va definir com “el 
cor de l’escola”. Tant el mobiliari com 
el fons bibliogràfic que conté perta-
nyen al Centre, tot i que l’edifici his-
tòric és propietat municipal.

De les dues aules que formen la Medi-
ateca −la de Coneixement i la d’Imagi-
nació−, només la primera es destinarà 
a acollir el servei de Biblioteca Pública. 
En la primera fase s’obrirà tres dies 
per setmana, dilluns, dimecres i di-

vendres, en horari de quatre a set de 
la tarda. Els dies festius, romandrà 
tancada. Un cop acabat el curs, es 
valorarà la conveniència d’obrir tam-
bé durant el mes de juliol.

L’Aula de Coneixement disposa de 
zones d’ordinadors, de treball indivi-
dual i de treball en grup. Els fons que 
s’hi conserven, a més de llibres, són 
enciclopèdies i revistes. També hi hau-
rà una taula on s’exposaran els títols 
recomanats de cada setmana.

Es podran consultar tant el fons pro-
pietat de l’Escola Sant Ramon com 
els llibres que formaven l’antiga bi-
blioteca de l’Ajuntament i que estan 
dipositats en una sala magatzem al 
mateix edifici. Els documents –llibres, 
contes i altres– que no es conservin 
a la mateixa aula de Coneixement, 
caldrà demanar-los a la bibliotecària.

En la primera fase de l’obertura 
al públic els llibres no es podran 
treure en préstec. Més endavant, i 
en funció de la demanda, els que 
pertanyen a l’Ajuntament es podran 
emportar a casa. El fons escolar, en 
canvi, només estarà a disposició del 
públic general per llegir a la sala. Els 
alumnes de l’Escola Sant Ramon 
disposaran, com fins ara, del servei 
de préstec que ofereix el Centre.

La bibliotecària responsable del servei 
en aquesta primera etapa és Míriam 
Forès, mestra de formació, que ha es-

tat contractada per l’Ajuntament dins 
del programa de suport a l’empleabi-
litat de persones joves. Ella s’encar-
regarà tant del funcionament del dia 
a dia del servei com d’organitzar les 
activitats previstes.

Entre aquestes hi ha un club de lec-
tura, contacontes viatger, lectura 
en família, tallers creatius i contes 
teatralitzats. També es vol convidar 
escriptors de literatura infantil i ju-
venil. Les activitats es posaran en 
marxa amb diferents periodicitats i 
en funció de l’acollida que tinguin 
se’n faran més sovint. Es difondran 
tant a la mateixa Mediateca com a 
través de les xarxes de l’Ajuntament.

El club de lectura consisteix en una 
trobada periòdica de diferents perso-
nes amb l’objectiu de conversar sobre 
un llibre que han llegit totes elles. Al 
contacontes viatger en cada sessió 
s’explica un conte d’un país diferent. 
La lectura en família preveu que cada 
infant visiti la Mediateca acompanyat 
dels seus familiars i llegeixin plegats 
un conte, per gaudir junts del plaer 
de la lectura.

Si el servei de Biblioteca Pública 
es consolida i té prou deman-
da, l’Ajuntament preveu que a la 
llarga pugui tenir un espai propi a 
l’antic edifici de la Cooperativa, a 
la Réria. Entretant, i gràcies a la col-
laboració de l’Escola, la Mediateca 
obre les portes a tothom.

de l’Escola Sant Ramon s’obre al públic
La Mediateca 
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Octubre
El mes d’octubre s’inicia amb la com-
memoració del segon aniversari de 
l’1 d’Octubre, que consisteix en la 
lectura d’un manifest per part dels 
representants dels tres grups polí-
tics que integren el Consistori i en la 
projecció del documental “Avec un 
sourire, la revolution”. També, el dia 
5, el CDR del Pla organitza un sopar 
popular de carmanyola amb motiu 
d’aquest aniversari.

Els dies 12 i 13, se celebren les Jor·
nades Europees del Patrimoni i El 
Pla ofereix dues visites guiades, una 
per la Ruta de la Capona i una altra a 
l’Església romànica de Sant Ramon, 
que inclou un concert de tres joves 
músics planencs: Cristina Español, 
Roger Estrada i Eloi Singla (foto 1). 

El dia 14 d’octubre, com a resposta a 
la sentència del Tribunal Suprem 
contra els líders del procés indepen-
dentista de Catalunya, l’Ajuntament 
tanca i convoca una concentració de 
protesta a la plaça de la Vila. 

El dia 15, té lloc un Ple Extraordinari 
que aprova per unanimitat una moció 
per a l’amnistia i el dret a l’autode-
terminació.

Els dies 19 i 20, arriba una nova edició 
de la Fira del Vent. La difícil situa-
ció política que viu el país provoca 
que se suspengui el Correfoc, i que 
la XXVI Passarel·la de Moda Fashion 
Air compti amb un marcat to reivin-
dicatiu. 

A banda de les mostres habituals hi 
destaca la presentació de “Fila que 
fila”, un conte obra de l’escriptora i 
contacontes MontseRat Cebrian i de 

Replà de 
notícies

1

2 3

4 5

la il·lustradora Yvonne Fuster. Explica 
la història de la Fàbrica del Pla des de 
la visió d’una aranya que viu a la seva 
ensumania. El llibre es pot adquirir a 
l’Ajuntament per 10 euros (fotos 2 i 3).

També s’hi estrena un video d’ani·
mació, en format de realitat virtual, 
que resum els vuit segles i mig d’his-
tòria del Pla. Ha estat escrit i creat per 
Rafael Rafí Rovirosa per transportar 
els espectadors fins l’any 1173. Allà 
assisteixen a la la fundació de la vila i 
després en poden veure l’evolució fins 
els nostres dies. Ara es pot veure en 
2D a la pàgina web de l’Ajuntament.

El dia 29, se celebra un Ple Extraordi-
nari que aprova, per unanimitat, una 
moció per demanar l’alliberament 
de les persones detingudes en les mo-
bilitzacions de protesta generades per 
la sentència del Tribunal Suprem con-
tra el procés independentista. 

L’Aula de Coneixement de la Me·
diateca de l’Escola Sant Ramon 

compta amb cinc ordinadors més. 
Els aparells els ha cedit la Diputació 
de Tarragona a l’Ajuntament, que ha 
optat per instal·lar-los al centre edu-
catiu. Fins ara, aquest espai només 
disposava d’un PC. Els nens i nenes 
de l’Escola els podran utilitzar per a 
fer treballs i per a cercar informació 
a la xarxa. Quan la Mediateca s’obri 
al públic (en teniu més detalls a la 
pàgina 3 d’aquest Butlletí), també 
estaran a disposició de totes les 
persones usuàries (foto 4).

S’obre la convocatòria de beques 
menjador de la Llar d’Infants.

Novembre
Es renova la vorera que uneix el 
Pavelló Poliesportiu i el Camp 
de Futbol municipal. Les obres per-
meten actualitzar les canalitzacions 
i també crear noves places d’aparca-
ment en bateria. 

S’asfalta el carrer Sant Jordi i 
es repara l’asfalt del passeig del Pla 
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Replà de 
notícies

i del carrer Tarragona amb 11 de 
Setembre. També s’hi fan millores 
pel que fa a la recollida d’aigües 
pluvials (foto 5).

Un any més, l’Ajuntament posa a dis-
posició exclusiva de les entitats un 
període de reserva del Corral de cal 
Branca per garantir la seva disponibi-
litat en època de calçotades.

El dia 17, el Centre Excursionista La 
Xiruca Foradada organitza la Ca·
minada Popular del 55è Dia del 
Camí de Muntanya, que compta 
amb la participació de vora 400 per-
sones. La trobada serveix per inaugu-
rar una nova ruta senyalitzada bate-
jada amb el nom “Pel pla del Pla”, de 
12,5 quilòmetres de llargada. L’acte 
s’emmarca en la celebració del 25è 
aniversari de la constitució de La Xi-
ruca Foradada (foto 6).

El mateix dia, s’inicia el Cicle de 
teatre amateur, que consisteix 
en la programació d’una obra cada 
mes, de novembre a març, a la 
Sala Parroquial. L’obren Els Xuts de 
Mont-roig amb la representació de 
Les alegres casades de Windsor, de 
William Shakespeare (foto 7).
 
Els dies 22 i 23, té lloc el Gran Re·
capte d’Aliments. 

L’Ajuntament signa un acord amb 
la Parròquia per gestionar les 
subvencions per sufragar el cost 

Desembre
El dia 1, l’Ajuntament organitza una 
anada a buscar el tió adreçada a 
totes les famílies amb nens i nenes 
del municipi, amb gran èxit de partici-
pació. Aquest activitat es realitza a la 
Ruta de la Capona i també s’emmar-
ca en els actes de suport a La Marató 
(fotos 8 i 9).

S’instal·len sis lluminàries de led al 
carrer Salvador Ferré, paral·lel a la 
carretera de Valls en bona part, que 
no disposava d’il·luminació pròpia.

El dia 2, felicitem el Sr. Joan Ninot 
Querol pel seu 100è aniversari, a 
l’espera de poder-li lliurar la Medalla 
Centenària de la Generalitat de Cata-
lunya, que ja està sol·licitada (foto 10).

El dia 8, arriba el primer dels actes 
de Nadal: el concert que, any rera 
any, ofereix la Coral Parroquial del 

dels treballs de neteja i millora 
de l’orgue de l’Església de Sant 
Ramon. 

El dia 25 de novembre és el Dia 
Internacional contra la Violèn·
cia de Gènere i el Col·lectiu de 
Dones del Pla de Santa Maria, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
proposa diverses activitats, com la 
instal·lació de la carpa “No és no” 
al mercat setmanal i la lectura d’un 
manifest.

El dia 26, hi ha Ple Municipal. El 
principal punt de l’ordre del dia és 
l’aprovació dels pressupostos 
per al 2020. En trobareu el detall 
a la pàgina 10 d’aquest Butlletí.

El cap de setmana del 30 de novem-
bre i 1 de desembre se celebren, 
al Pla, els actes per La Marató de 
TV3, enguany dedicada a les ma-
lalties minoritàries: una conferència 
sobre aquestes patologies, a càrrec 
d’Esmeralda Recanses (organitzada 
pel Col·lectiu de Dones del Pla de 
Santa Maria), bingo solidari (orga-
nitzat pel Catesplai Planenc amb la 
col·laboració dels Diables del Pla), 
caminada pels voltants de les barra-
ques de pedra seca (organitzada per 
La Xiruca Foradada), vermut popular 
(organitzat pel Casal popular La Bar-
raca), dinar solidari (organitzat per 
l’Associació de Gent Gran) i master 
class de Zumba. En total, es recu·
llen 3.780 euros.

6

7

8

10

9
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El dia 5, després de l’arribada de Ses 
Majestats els Reis de l’Orient, la Nit 
Jove amb DJ al Centre Cívic, enceta 
els actes de la Festa Major d’Hivern.

El dia 6 es lliuren els premis dels 
concursos de Dibuixos de Nadal 
i de fotografia de la Festa Major 
i de la Fira del Vent (foto 12). 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
DE LA FESTA MAJOR
Primer premi: Jordi Buldó (13)
Segón premi: Montse Iglesias
Tercer premi: Isidre Coll
Quart premi: Elsa Martínez Fonts
Cinquè premi: Miquel Portas

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
DE LA FIRA DEL VENT
Primer premi: Sebastià Canela (14)
Segon premi: Chechu Arribas
Tercer premi: Francesc Ferré Magrinyà
Accèsits: Roser Rovirosa i Begoña 
Murciano

CONCURS DE DIBUIX INFANTIL.
Categoria A (educació infantil)
Primer premi: Martina Rodríguez Giner
Segon premi: Íngrid Figuerola Figueras
Tercer premi: Raul Torrijos Cano

Categoria B (1er a 3r)
Primer premi: Roc Peña Piñol
Segon premi: Paola Sanahuja Jiménez
Tercer premi: Marina Griñó Anglès

Categoria C (4t a 6è)
Primer premi i premi especial: Mireia 
Ferrer Garriga (15 )

Pla de Santa Maria. Enguany, amb la 
participació, a més, de la Coral Veu 
de la Terra, de Vimbodí, i Postres de 
Músic, de Montblanc. S’hi poden fer 
aportacions voluntàries destinades a 
La Marató de TV3.

El dia 14 s’inaugura l’exposició “Ju·
dici a la democràcia”, organitzada 
per Òmnium Cultural. L’acte compta 
amb la participació, entre d’altres, de 
Cèsar Puig.

Es liciten el servei de bar de la Pis-
cina municipal i el servei de gestió, 
recollida i transferència de resi·
dus de la Deixalleria municipal. 

S’instal·la una unitat mòbil de me·
sura de la qualitat de l’aire a la 
vora de la rotonda d’entrada al muni-
cipi, on s’hi estarà durant dos mesos. 
 
El dia 12, hi ha l’encesa oficial dels 
llums de l’arbre de Nadal de la 
Plaça de la Vila, amb la participació 
de la coral infantil de l’escola Sant 
Ramon (foto 11). Els nens són els pro-
tagonistes de moltes de les activitats 
d’aquests dies: la festa del Tió, el Parc 
de Nadal, la recollida de cartes per 
part del patge reial i, per descomptat, 
l’arribada dels Reis d’Orient, organit-
zades pel Catesplai Planenc.

Els “Pastorets”, portats a l’escenari 
per Nexus Teatre, són un altre ele-
ment essencial del Nadal planenc i, 
enguany, la segona obra inclosa dins 
del Cicle de teatre amateur.

6 

Replà de 
notícies

Segon premi: Maria Artacho Padrell
Tercer premi: Aitana Acosta Ocaña

A la tarda del mateix dia, hi ha con·
cert i ball de tarda amb l’orquestra 
Montgrins.

Els actes de la Festa Major d’Hivern 
acaben el dimarts 7, diada de Sant 
Ramon de Penyafort, amb missa a 
l’Església romànica a migdia i, a la 
tarda, espectacle infantil: el conte 
La Fada de les Neus, narrat per Rat 
Cebrián i acompanyat amb cançons 
en directe.

S’aprofita l’aturada de les competi-
cions durant el període de festes na-
dalenques, per pintar les línies de 
la pista del Pavelló esportiu, amb 
l’objectiu de poder jugar-hi partits ofi-
cials de futbol sala o entrenar-s’hi els 
dies més freds.

El dia 12, arriba una nova obra del 
Cicle de teatre amateur: la co-
mèdia d’embolics M’esperaràs, de 
l’escriptor valencià Carles Alberola, 
a càrrec del grup La Tramoia de Vila-
seca.

A meitat de mes es repara el pavi·
ment de davant de la Deixalleria 
municipal.

El dia 17, al Pavelló poliesportiu, es 
juga un partit d’hoquei en línia, de 
l’Amateur Hoquei Lliga de Barcelona: 
els Mad Monkeys de Riudoms contra 
els Hoy Hay de Barcelona. 

12

13 14 15

11
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Pla de  
projectes

A l’Ajuntament del Pla exis·
teix un compromís amb la 
millora del medi ambient i 
propostes de diferents mesu·
res a aquest efecte. Algunes 
d’elles ja venen de temps en·
rere i d’altres són noves fites.

Entre les que ja s’estan desen·
volupant, hi figura l’adhesió al 
Pla d’Energia Sostenible (PAES) 
que comporta actuacions com 
ara l’elaboració d’un pla de mi·
llora de l’enllumenat públic i de 
reducció de consum energètic. 
En aquesta línia s’estan actu·
alitzant i millorant les instal·
lacions municipals i es segueix 
apostant, de manera progres·
siva, per la  il·luminació amb 
LED, de la qual ja en disposen 
diversos carrers del poble. 

En la voluntat de treballar per 
tenir cura del planeta, un punt 
rellevant ha de consistir en 
incentivar la recollida selecti·
va, amb l’objectiu d’arribar, el 
2021, al 50% i, així adequar·nos 
a la normativa europea. 

Cal recordar que el Pla va ser 
un dels municipis pioners, 

L’Ajuntament acaba de po·
sar en marxa aquesta inici·
ativa, consistent en obse·
quiar els pares dels nadons 
empadronats al Pla amb un 
val de 50 euros per comprar 
productes infantils a establi·
ments del municipi.

La Clàudia Gené Balañà ha 
estat la primera planenca a 
beneficiar·se’n. Benvinguda, 
Clàudia i moltes felicitats a 
la teva família!

Val nadó

Medi Ambient: Alguns reptes per al 2020

Impulsarem accions
concretes: xerrades,
activitats i informació
que arribi a tothom

És important no oblidar que, 
sigui com sigui, el millor re·
sidu és el que no es genera. 
Per això, a partir del mes de 
febrer s’impulsaran accions 
concretes, xerrades, activi·
tats didàctiques i píndoles in·
formatives que arribin a tota 
la població.

Entre d’altres iniciatives, el 
Pla s’afegeix, enguany, a la 
campanya europea “Let’s 
Clean Europe”, que tindrà lloc 
el dia 9 de maig de 2020. Es 
tracta d’una acció comuna a 
tot Europa per conscienciar 
sobre la quantitat de residus 
que es llencen de forma in·
controlada a la natura i pro·
moure actuacions de sensibi·
lització mitjançant la recollida 
d’aquests residus abocats a 
boscos, marges, camins, etc.

També, l’Ajuntament es com·
promet, al llarg del 2020, a 
avançar en la direcció de ge·
nerar residu zero i a comen·
çar a canviar les papereres 
del municipi per unes altres 
que permetin una classifica·
ció selectiva de les deixalles.

l’any 2005, en posar en marxa 
aquesta mena de recollida. Tot i 
així, encara hi ha força gent que, 
pel motiu que sigui, no hi està 
avesada. 
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Febrer
Diumenge 2: 
Teatre amateur: 
“La intervenció”
Dissabte 22: 
Carnestoltes

Març
Diumenge 1: 
Teatre amateur: 
“Fenya rai!”
Dissabte 7: 
Concert 
“Sardana és femení”

Abril
Dijous 9: 
Festa Local 
(Dijous Sant)
Diumenge 19: 
Bicicletada popular
Dijous 23: 
Espectacle infantil 
de Sant Jordi
Diumenge 26: 
Concert i lliurament de 
premis “Vila del Pla”

Maig
Dissabte 9: 
Let’s Clean Up Europe
Diumenge 10: 
Cursa El Replà
Dissabte 16: 
Nit dels Museus: 
enoturisme a les bar·
raques de pedra seca
Diumenge 31: 
Activitat esportiva a 
l’aire lliure

Juny
Diumenges 21 i 28: 
Aquazumba a 
la Piscina Municipal
Diumenge 28: 
Activitat esportiva a 
l’aire lliure
Dilluns 29: 
Inici del Casal d’Estiu

Juliol
Tots els diumenges: 
Aquazumba a 
la piscina municipal

Calendari d’activitats 
previstes per al 2020 

Aquesta primavera es licitaran les obres 
per a la finalització de la pista de ska·
te que estarà situada en el terreny que 
queda entre la llar d’infants Quatrevents 
i la pista poliesportiva descoberta. L’any 
passat es va adquirir el lot d’elements 
que la formaran i ara cal construir·ne la 
pista de formigó, una plataforma de 14 
x 26 metres.

Els elements que hi haurà seran una cai·
xa de doble alçada, dos quarts de rampa 
cilíndrica, una doble rampa i un rail sim·
ple. El cost d’aquests va ser de 12.700 
euros i estan emmagatzemats, a punt 
d’instal·lar. La construcció de la plata·
forma de formigó està pressupostada 
en un màxim de 30.000 euros. La mida 
serà prou gran com per a incorporar·hi 
nous elements en el futur.

Construcció de 
la pista de skate

Convocatòria
de places

Del 6 al 24: 
Cursets de natació
Del 20 al 24: 
Setmana Jove
Pendent de 
confirmar data:  
Concert i sopar de 
Carmanyola a la Bassa
Pendent de 
confirmar data: 
Aplec de sardanes 
‘Aires Planenc’
Divendres 31: 
Fi del Casal d’Estiu

Agost
Dies 1 i 2: 
Festa de les Neus
Pendent de 
confirmar data: 
Concert i sopar de 
Carmanyola a la Bassa
Diumenges 2 i 9: 
Aquazumba a 
la piscina municipal
Del 13 al 16: 
Festa Major d’Estiu

Setembre
Diumenge 6: 
Pujada de la bandera 
al Replà Paella popular

Octubre
Dies 17 i 18: 
Fira del Vent

Novembre
Diumenge 8: 
Teatre amateur: 
Tebac teatre
Dies 28 i 29: 
Entitats 
per La Marató
Diumenge 29: 
Anem a buscar el tió

Desembre
Dimarts 8: 
Trobada de corals
Pendent de 
confirmar data: 
Encesa de llums 
de l’arbre de Nadal
Dissabte 19: 
Caga·tió

S’han publicat dues convocatòries de 
borsa de treball per a cobrir suplències a 
la Brigada Municipal i a la Llar d’Infants. 
Durant el mes de febrer es convocarà 
una altra plaça per a la brigada, aquesta 
amb el requisit de Formació Professional 
en Mecànica o Electricitat.

En el cas de les borses de treball, es 
seleccionaran persones que, per or·
dre de prelació segons els resultats de 
cada prova, cobriran baixes, vacances 
o altres necessitats. Mentre que per a 
la Llar d’Infants cal la formació corres·
ponent, per a la Brigada el requisit serà 
únicament de formació elemental. Tro·
bareu més informació a la pàgina web 
de l’Ajuntament.

Enguany, amb la col·laboració de les entitats 
planenques, s’ha pres la iniciativa de cloure a 
primers d’any una planificació anual d’activi·
tats, que s’ofereix a continuació.
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Sempre a disposició de la ciutadania

Qualitat de l’aire

R
ecordeu que podeu con-
tactar amb l’Ajuntament 
sempre que desitgeu in-
formació de primera mà 

sobre les seves actuacions o els 
seus projectes o per fer-hi arribar 
els vostres suggeriments i queixes.

Truqueu al telèfon de l’Ajuntament  
(977 63 00 06) o envieu un correu 
electrònic a comunicaciopla@
gmail.com i ens posarem amb 
vosaltres per donar-vos resposta i, 
si cal, per concertar una entrevista 
personal.

L’Ajuntament posa a l’abast de 
tota la població diversos canals 
de comunicació, a més del Butlle-
tí que teniu a les mans, per mitjà 
dels quals es poden fer consul-
tes, comunicar incidències, dur a 
terme tràmits o rebre informació 
sobre el municipi:

U
na unitat mòbil de mesura 
de la qualitat de l’aire del 
departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Gene-

ralitat és a la vora de la rotonda 
d’entrada al municipi des del 10 
de desembre, per estar-s’hi durant 
dos mesos. Tan aviat com es dis-
posi dels resultats de les mesures 
preses es faran públics.
 
Arran de queixes rebudes durant 
el mes d’estiu, l’Alcalde, un regidor 
i tècnics de l’Ajuntament es van 
reunir el passat 25 de setembre 
amb l’Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU) de Tarragona per 
interessar-se per la situació de les 
empreses del Polígon del Pla en re-
lació a la normativa mediambiental 
i per demanar informació sobre qui-
nes accions es podien emprendre. 

L’OGAU va suggerir la instal·lació 
d’aquesta unitat mòbil. Es tracta 
d’un vehicle equipat per detectar 
els nivells de pol·lució atmosfèrica 
i les variables meteorològiques. Els 

Xarxes socials
Facebook: Comunicació Pla (perfil) i 
Ajuntament del Pla (pàgina)
Twitter: @AjPlaSantaMaria
Instagram: ajpladestamaria
App El Pla al dia

Des d’aquest aplicació per a mòbil 
(gratuïta i disponible per a Android 
i Iphone), a banda de disposar 
d’informació sobre el Pla (agen-
da, pregons, notícies, comerços i 
serveis, etc.), es poden fer arribar 
incidències.

En línia
Des del web de l’Ajuntament,  
http://www.elpladesantama-
ria.cat/ 

Presencial:
A les oficines de l’Ajuntament, a 
la plaça de la Vila, s/n, en horari 
d’atenció al públic.

Matins: de dilluns a divendres, de 
10:00 a 13:30 hores.

Tardes: de dilluns a dijous, de 18:00 
a 20:00 hores.

Tancat les tardes de les vigílies de 
Reis, Sant Joan, Nadal i Cap d’Any.

equips que porta mesuren els ni-
vells de concentració a l’aire dels 
diferents contaminants que respi-
rem. No mesura, en canvi, els fums 
que deixen anar una xemeneia o un 
tub d’escapament concrets.
 
Les unitats mòbils disposen a l’in-
terior d’un laboratori de treball on 
es munten els equips. Els principals 
compostos que mesuren són diòxid 
de sofre, òxids de nitrogen, ozó, sul-
fur d’hidrogen, monòxid de carboni 
i orgànics volàtils (COV).  

L’emplaçament que s’ha triat per 
instal·lar-la ve donat pels requeri-

ments que fixa la Generalitat. Ha 
de comptar amb una presa elèctri-
ca, no pot estar situada al mateix 
polígon industrial i no pot situar-se 
a prop de fonts d’emissió de gasos 
que puguin falsejar la interpretació 
de les dades. 

El departament de Territori i Sosteni-
bilitat disposa només de tres unitats 
com aquesta i cal sol·licitar-les amb 
temps. L’Ajuntament ja ha demanat 
al Servei de Vigilància i Control de 
l’Aire que les anàlisis es puguin re-
petir durant els mesos d’estiu, per-
què els vents dominants aleshores 
són diferents que a l’hivern.
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Medi 
ambient

Nom 
Cognoms

10 

L’Ajuntament
respon

E
l pressupost de l’Ajuntament del Pla per al 
2020 puja a 2.306.800 euros i es va aprovar en 
el plenari del passat 26 de novembre. La xifra 
total és un 7,2 per cent inferior a la del pres-

supost per al 2019, que pujava a 2.485.200 euros. 

La reducció s’explica perquè l’any passat es va avan-
çar el pagament per al projecte FEDER que gestiona 
el Consell Comarcal. L’Ajuntament ha d’aportar més 
de la meitat de l’import de les obres de restauració 
de l’exterior de les naus de l’antiga fàbrica que no es 
destinen a residència de gent gran. Aquestes obres 
es licitaran al mes de març i és previst que comencin 
abans de l’estiu.

Durant el 2019 hem lamentat 
els traspassos següents. En pau descansin.

Josep ANGLÈS VASIETE
Ana María BRUNET GRANJA
Emili CIVIT ALEMANY
Joan CLAVÉ BOVÉ
Juan Francisco FARRULLA RIVERA
Laia FENES GARCIA
María Carmen FIGUEROLA RODÓN

Defuncions 2019

Ingressos

Impostos directes  1.128.000,00 € 

Impostos indirectes  50.000,00 € 

Taxes i altres ingressos  439.500,00 € 

Transferències corrents  548.800,00 € 

Ingressos patrimonials  10.500,00 € 

Transferències de capital  130.000,00 € 

Total ingressos  2.306.800,00 € 

Despeses

Personal  665.000,00 € 

Despeses corrents  1.099.800,00 € 

Despeses financeres  5.000,00 € 

Transferències corrents 87.500,00 € 

Inversions  422.400,00 € 

Amortització préstecs  27.100,00 € 

Total despeses  2.306.800 € 

El capítol d’inversions puja 422.400 euros en total. 
La més destacada és la primera fase de les obres 
de la futura residència de gent gran, a les quals es 
destinen 118.000 euros. Aquestes obres consistiran 
només a buidar i netejar l’interior de l’edifici. També 
se’n retiraran envans i construccions que no formen 
part de l’estructura. 

Altres inversions destacades són la reforma de l’en-
trada del Centre Cívic, la continuació de la rehabili-
tació de Cal Rovira i la construcció d’una base per 
instal·lar una pista de skate. També es renovarà la 
depuradora de la Piscina Municipal per una de més 
moderna a base de sal.

Les subvencions a entitats culturals s’incrementaran 
en 10.000 euros i també es destinaran més diners 
a activitats culturals. Això permetrà, per exemple, 
donar continuïtat al cicle de teatre amateur que es 
va iniciar el passat mes de novembre.

En l’apartat d’ingressos es preveu finançar amb 
subvencions la major part de les obres de la futura 
residència. També es contempla obtenir fons de la 
taxa d’abocament de terres en els forats que es 
van crear durant la construcció de l’autopista, un 
cop que s’ha validat el projecte per dur-ho a terme.

Julián GÁMEZ DÍAZ
Montserrat GUERRERO MATEU
Manuel JIMÉNEZ VILLALBA
Josep MURTRÓ VILA
José María ORÓ BALLESTÉ
Manuel PARDO SÁNCHEZ
Gregori RIBÉ LLOVERA
Pepita ROSELL PONS
José SALVAT CALVET
Manuela SÁNCHEZ CASADO
Pedro TORRENTS MARTORELL

Pressupost municipal 
per al 2020
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Grups 
Municipals

El civisme 
s’aprèn a casa
De tots els temes que afec-
ten el nostre municipi i per als 
quals treballem, n’hi ha un que 
ens amoïna especialment per-
què la seva solució no depèn 
només de nosaltres. Es tracta 
del vandalisme. D’una part, 
l’Ajuntament té cura d’invertir 
per introduir millores al munici-
pi i, de l’altra, sovint hi ha bre-
tolades que obliguen a reparar 
desperfectes, moltes vegades 
causats en aquestes mateixes 
millores. Sense anar més lluny, 
fa un parell de setmanes, un 
matí ens llevàvem amb pinta-
des a la tanca del recinte de La 
Fàbrica i un altre dia descobrí-
em dos bancs llençats al fons 
de la Bassa.

Sempre que difonem fets com 
aquests, la resposta col·lectiva 
és la mateixa; normalment re-
trets a la tasca de l’Ajuntament 
del tipus “doncs a veure si els 
atrapeu” o “per què no poseu 
més cámeres de vigilància”.

El cas és que no podem om-
plir El Pla ni de vigilants ni de 
càmeres per tot arreu ni pel 
cost que això suposaria ni per 
sotmetre els seus habitants a 
un Gran Hermano permanent. 
Les úniques eines de què dis-
posem a curt termini són la col-
laboració de tothom i la Comis-
sió de Civisme, renovada al Ple 
Municipal de 26 de novembre 
de 2019 (en teniu tots els de-
talls a l’apartat Plens i Junta de 
Govern de la pàgina web de 
l’Ajuntament: www.elplade-
santmaria.cat).

A llarg termini, hi ha un altre 
factor d’èxit, que és vetllar per 
que el civisme sigui un valor 
que s’aprengui a casa i, també 
a l’escola. Val a dir, però, que 
les famílies hi juguen un paper 
molt important. Com diu la dita, 
si l’escola és com una segona 
casa, la casa ha de ser la pri-
mera escola.

Les 3 R: reduir, 
reciclar i reutilitzar
A Catalunya es generen anualment 
al voltant de 4.000.000 de tones de 
residus, de les quals una quarta 
part corresponen a residus d’en-
vasos de procedència domèstica 
i comercial; el nivell de recollida 
selectiva és de només del 33%, i 
el 15% dels residus recollits són de 
matèria orgànica, una xifra signi-
ficativament baixa si considerem 
que el 80% dels residus són fàcil-
ment reciclables. Any rere any la 
generació de residus s’incremen-
ta com a consequència del model 
lineal del consum. Un model que 
està sembrant la terra i els oceans 
de deixalles i plàstics que tenen un 
impacte negatiu directe sobre els 
ecosistemes i els éssers vius.

Aviat arribarem al primer quart 
del segle XXI i ens veiem abocats 
a una crisi ecològica i climàtica 
sense precedents en la història 
de la humanitat, una crisi que cal 
abordar a través de l’educació com 
a element permanent i global habi-
litant espais educatius municipals. 
És amb l’“educació” i consciencia-
ció de la ciutadania que es poden 
assolir avanços significatius en 
matèria de reciclatge.

També hem de reduir la càrrega de 
residus de la compra domèstica 
quotidiana, això és possible anant 
a comprar al comerç de proximitat, 
fent-ho així la compra genera fins 
a un 69% menys de residus que 
en la dels supermercats. El comerç 
local presenta una major oferta de 
productes amb baixa producció 
d’envasos i això contribueix a que 
les emissions de CO2 derivades 
dels envasos siguin molt menys, 
aquestes poden variar entre 10kgs 
anuals en el comerç local i 50 kgs 
en el cas d’alguns supermercats.

És molt important recordar que 
cada cop que reciclem contribuïm 
a millorar el medi ambient, evitem 
l’acumulació de residus i allarguem 
la vida útil dels materials. Alhora, 
estalviem recursos naturals, matè-
ries primeres i energia i reduïm les 
emissions de CO2 que perjudiquen 
el canvi climàtic.

La residència per a 
la gent gran
Tots estem totalment d’acord en 
la construcció urgent de la resi-
dència per a la gent gran. També 
veiem amb bons ulls la seva lo-
calització. La Fàbrica és un edifici 
idoni ja que per una part conser-
vem un patrimoni arquitectònic 
alhora que li donem vida. A més 
a més és espaiós, de fàcil accés 
i està ben comunicat.

Però tot això no treu que no es 
pugui crear una comissió (en 
aquest cas de seguiment) per 
tal d’escoltar els partits, les enti-
tats... i sumar-hi els especialistes 
en geriatria. L’empresa és tan im-
portant que tothom ha de poder 
dir-hi la seva.   

El model arquitectònic és bàsic, 
que sigui tot a planta baixa i que 
hi hagi sortides exteriors també, 
però la gestió de l’espai presen-
tarà una proposta innovadora, 
centrada en les persones pen-
sant en les necessitats del futur?

L’Ajuntament construirà una resi-
dència, serà de titularitat munici-
pal i gestió pública? S’ha pensat 
en fer-la de titularitat “comar-
cal”? La Generalitat garantirà la 
sostenibilitat amb la concertació 
de places suficients?

Penso que cal plantejar-se un 
model innovador centrat radical-
ment en la persona i en la millora 
del seu benestar. Aquest espai 
residencial hauria d’estar orga-
nitzat en unitats de convivència, 
concebudes per fomentar la in-
terrelació i alhora possibilitar la 
intimitat. L’objectiu seria “viure 
com a casa” i per això es creari-
en espais similars a una llar.  

El Centre de dia, obert a tota la 
població més gran de 65 anys, 
disposaria de la mateixa plata-
forma de serveis que la residèn-
cia. Tindrien tallers d’activitats i 
serveis personalitzats.   

El projecte és tan gran que cal 
donar-hi mil voltes i fer totes les 
modificacions que calguin. Enca-
ra hi som a temps!  

  

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, denunciar 
incidències i consultar informació 
sobre els comerços i serveis 
i l’administració municipal
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Fotografies del butlletí: Joan Alemany, Jordi Buldó, Sebastià Canela, Maria Teresa Ferré, Montse Milian, Pepita Montcusí, Mateu Montserrat, Meritxell Pau, Josep 
Silvestre, Carles Singla.


