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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

L
a pandèmia segueix i l’adap-
tació als canvis que compor-
ta és permanent. No podem 
abaixar la guàrdia ni pel que 

fa a les mesures preventives ni 
pel que fa a les que cal prendre 
per a garantir el compliment de 
les normes que estableixen les 
autoritats sanitàries. L’esforç és 
doble: logístic i econòmic. 

Si bé és cert que el pressupost 
destinat a la Festa Major ha estat 
inferior a l’habitual, cal tenir en 
compte que ha calgut fer front a 
moltes despeses. Sense anar més 
lluny, i entre d’altres, les que su-
posen les tasques de desinfecció 
de tots els carrers del municipi –
que encara se segueixen fent–; la 

compra de material sanitari per al 
consultori mèdic, per a l’Escola, 
per a la residència de la gent gran, 
per a tots els empleats dels serveis 
municipals i per a trametre masca-
retes a tota la població durant el 
confinament. També s’han destinat 
fons a l’augment de l’aportació per 
als vals per a aliments frescos a les 

A la Junta de Govern celebrada el 28 
de juliol, s’acorda resoldre la convoca-
tòria de 2020 de subvencions a entitats 
culturals i esportives que programin ac-
tivitats esportives i de lleure d’interès 
local durant l’any 2020.

La liquidació d’aquestes subvencions 
queda condicionada a la justificació 
documental del pagament efectiu del 
doble, com a mínim, de les despeses 
efectuades pel concepte i import con-
cedit, tal com estableixen les ordenan-
ces municipals.

Les entitats C.E. La Xiruca Foradada i 
Nexus Teatre, que havien presentat sol-
licituds en anys anteriors, no ho han fet 
en aquesta convocatòria.

famílies que, a criteri dels Serveis 
Socials, ho necessiten.

Durant l’estiu, amb les Terrasses 
Musicals, hem fet el possible per 
a donar suport als bars i restau-
rants del poble i als artistes d’aquí 
a la vora. En trobareu informació 
detallada a l’apartat L’Ajuntament 
respon d’aquest butlletí. També, 
hem incrementat les subvencions 
a entitats culturals i esportives. En 
revisar les ordenances fiscals, s’ha 
aprovat que els comerços afectats 
pel confinament no hagin de pagar 
la taxa de recollida d’escombraries 
i que impostos com l’IBI, el de ve-
hicles i la plusvàlia no augmentin 
l’any vinent.

Tanmateix, hem ser conscients que 
superar aquesta crisi és cosa de 
tots i que cal que remem tots en la 
mateixa direcció perquè el vaixell 
vagi endavant. Per això, apel·lo al 
seny i a la prudència de tothom.

En un altre ordre de coses, ja deveu 
saber que el dia 6 d’octubre vaig 
ser nomenat President del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp. No cal dir 
que el meu compromís com a Al-
calde seguirà sent el mateix que 
fins ara. És més, tenir l’oportuni-
tat de treballar per al progrés de 
la comarca és, també, el privilegi 
de fer-ho per a tots els pobles que 
l’integren i, per tant, per al Pla de 
Santa Maria. 

Hem ser conscients 
que superar 
aquesta crisi 
és cosa de tots, per 
això apel·lo al seny 
i a la prudència 

SUBVENCIONS A ENTITATS Entitat Import (€)

Coral Parroquial del Pla de Santa Maria 2.200

Club Patí El Pla de Santa Maria 8.000

Penya Barcelonista El Pla de Santa Maria 1.000

Associació de la Gent Gran 2.000

Escola de Futbol del Pla de Santa Maria 3.800

Club Esportiu El Pla de Santa Maria de futbol 9.000

Club Esportiu Atlètic Pla Veterans 1.500

Associació de Joves del Pla de Santa Maria 500

Col·lectiu de Dones del Pla de Santa Maria 1.500

Associació Cultural La Barraca 500

Associació de Pares i Mares d’Alumnes
de l’Escola Sant Ramon

4.300

Associació Fotogràfica UllPla 600
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L
a Fira del Vent enguany estre-
na nova presidència, a càrrec 
de Martí Rull, que ha substitu-
ït Rafel Fortuny en el càrrec, 

i nou logo, creat per Jordi Buldó. 
També, a rel de les circumstàncies, 
un nou format. 

El nou logo representa el vent amb 
un remolí i sembla retrocedir en el 
temps per recuperar l’esperit de la 
primera imatge de la Fira, mentre 
que la diversitat de colors és la me-
tàfora de la varietat d’activitats que 
s’hi apleguen, reduïdes en aquesta 
edició a causa de la pandèmia.

El programa té com a activitat prin-
cipal una exposició que recorrerà 
diversos moments i elements de la 
Fira al llarg dels anys. Estarà situada 
al recinte firal dels darrers anys, les 
naus de l’antiga fàbrica tèxtil Martí 
Llopart i Trenchs.

La mostra s’estructurarà en diferents 
apartats que contindran tant pro-
jeccions audiovisuals com mòduls 
estàtics. A través d’ells, els visitants 
podran reviure alguns dels elements 
més emblemàtics que caracteritzen 
aquesta fira.

Entre ells, hi ha la desfilada de moda, 
les activitats, al camp de vol, el re-
cinte firal, els elements de cultura 
popular com gegants i diables o les 
exposicions de cotxes i camions. 

Com cada any, les entitats del poble 
també han estat convidades a parti-
cipar en l’exposició.

L’entrada es farà per l’accés principal 
al recinte firal, mentre que la sortida 
serà a través del Museu Agrícola i 
el Centre d’Interpretació del Tèxtil. 
Al final del recorregut està previst 
oferir als visitants un petit tast de 
productes locals, sempre amb totes 
les garanties de seguretat.

A més de l’exposició, el programa 
també inclou enceses de lluïment 
dels diables del Pla i un homenatge 
al personal sanitari i a les víctimes 
del Covid-19.

Diumenge a la tarda està previst un 
concert amb l’Orquestra Nova Bla-
nes, al Centre Cívic. El sistema de 
climatització de l’espai s’ha adaptat 
per tal que compleixi amb tota la nor-

mativa actual. Durant el concert es 
farà el lliurament dels premis de foto-
grafies dels vermuts de confinament 
i de la bicicletada confinada que es 
van convocar la passada primavera.

Per a assistir a qualsevol de les acti-
vitats programades, caldrà demanar 
cita prèvia a l’Ajuntament i es pren-
dran totes les mesures que marquin 
les autoritats sanitàries.

Una gran novetat és el llançament de 
l’aplicació per a telèfons mòbils “Des-
cobreix el Pla de Santa Maria”. Es trac-
ta d’un joc que porta el visitant a pas-
sejar per diferents llocs del casc urbà 
amb un plànol en 3D a la pantalla del 
seu telèfon on li apareixen una sèrie 
de punts que ha de resseguir. Dissabte 
a la tarda i diumenge al matí servirà 
per dur a terme una gimcana popular.

El creador de l’aplicació és el jove 
desenvolupador i dissenyador pla-
nenc Rafael Rafí Rovirosa, a través de 
la firma REM Experience, de la qual 
és cofundador. Aquest és el primer 
producte que llancen a les botigues 
d’Android i IOS. Anteriorment, n’han 
publicat d’altres per altres canals, 
tres d’ells realitzats expressament 
per a la Fira del Vent.

Aquesta edició de la Fira ha priorit-
zat la seguretat i, sempre complint 
estrictament les normes establertes, 
mantenir viu el seu esperit.

excepcional i diferent 
Una Fira del Vent 

La Fira prioritza la 
seguretat i matenir 
viu l’esperit
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Maig 
A la segona meitat del mes de maig 
els establiments comercials tancats 
durant l’estat d’alarma van tornant a 
obrir les seves portes al públic. 

S’inicien els treballs de susbtitució 
de l’enllumenat per llums led als 
barris de Vista Alegre i de la 
Guixera. Al barri de Vista Alegre 
(o Poble Nou), on es conserven 
encara sis fanals amb una original 
estructura de ferro de l’època en 
què es va edificar, a la dècada de 
1920, aquests s’adapten per tal de 
conservar-ne els elements patri-
monials.

El dia 26, se celebra el primer Ple 
Municipal després de la declara-
ció de l’estat d’alarma. A l’ordre del 
dia, hi destaca la modificació de les 
ordenances per tal d’establir mesu-
res d’ajut a establiments comerci-
als. En trobareu detall a l’apartat 
L’Ajuntament respon d’aquest 
Butlletí. 

El Plenari es va celebrar presen-
cialment però sense públic a la 
sala. Els assistents estaven asse-
guts a dos metres de separació i 
tots duien mascareta. Recordeu 
que podeu consultar els resums 
de tots els Plens i Juntes de Go-
vern a l’apartat del mateix títol 
que trobareu a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.elpladesanta-
maria.cat).

El dia 30, l’església de Sant Ramon 
obre les seves portes per a acollir un 

Replà de 
notícies

3 4

concert, gratuït, a càrrec del músic 
planenc Carles Valls (foto 1). Es 
tracta d’un concert breu, de mitja 
hora de durada, que es repeteix a les 
7 i a les 8 de la tarda, amb un nombre 
limitat d’assistents en cada torn.

Juny
Es reprenen les classes de zumba 
al Centre Cívic. L’espai es prepara amb 
línies que delimiten a terra l’àmbit que 
pot ocupar cada persona, seguint les 
mesures establertes per a prevenir 
contagis del Covid-19 (foto 2). 

S’obre la convocatòria del concurs 
per a triar el cartell de la Fira del 
Vent 2020. En aquesta edició es do-
bla l’import del premi, que passa a ser 
de 500 euros per a l’obra guanyadora. 

El dia 12, el Gimnàs Municipal 
es trasllada al Pavelló (foto 3) i 
reobre amb noves mesures de 
seguretat i higiene. 

El dia 14, es reprenen les visites gui-
ades gratuïtes per la Ruta de la 
Capona, en grups reduïts i amb ús 
obligatori de la mascareta.

El dia 20, el “Liceu a la fresca” 
torna al Pla, a la Sala Parroquial, 
amb l’òpera Carmen, de Bizet.

A la setmana següent es prepara la 
reobertura d’alguns locals mu-
nicipals, com el Lokal de Joves, el 
Corral del Branca i la Sala Polivalent 
situada a l’antic consultori mèdic, 
després d’haver-hi realitzat tasques 
de desinfecció i definit el nombre si-

multani d’usuaris que hi pot haver a 
cada centre, un terç de l’aforament 
màxim. 

Les oficines de l’Ajuntament també 
recuperen l’horari normal d’aten-
ció al públic i els parcs infantils i 
les fonts públiques del Pla tornen 
a funcionar.

El dia 28, l’Ajuntament s’adhereix a 
la Declaració Institucional amb motiu 
del Dia Internacional de l’Orgull 
LGBTI del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp.

Juliol
El dia 1, s’inicia una temporada atí-
pica de la Piscina Municipal, amb 
quatre torns diaris de dues hores ca-
dascun (que més endavant passen 
a ser dos torns de quatre hores), re-
serva prèvia mitjançant una aplicació 
per a telèfons mòbils (foto 4) i abo-
naments a un preu molt reduït. Els 
vestidors són tancats i només estan 
disponibles les dutxes exteriors i els 
lavabos amb accés directe des de la 
zona de bany. El nombre d’usuaris és 
limitat: només 40 persones per torn, 
que arriben a ser 50 en modificar els 
torns (foto 5).

El dissabte 4, s’inaugura la primera 
de les Terrasses Musicals, amb 
l’actuació de Mariona Escoda al 
Bar de la Piscina. En trobareu més 
detalls a l’apartat L’Ajuntament res-
pon d’aquest Butlletí.

El dia 8, es canvia l’horari de desin-
fecció dels carrers del municipi, 

1 2
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que passa a fer-se a primera hora 
del matí.  Es fa així per a no destor-
bar l’activitat al carrer i les terrasses 
dels bars. 

La segona Terrassa Musical es fa el dia 
11, a càrrec de la Cobla Reus Jove, al 
costat del restaurant Parc La Fàbrica. 
Aquesta audició substitueix l’aplec de 
sardanes Aires Planencs, que aquest 
any no s’ha pogut celebrar a causa de 
les mesures de distanciament.

El dia 18, la Terrassa Musical té lloc a 
la Réria, davant del Cafè El Sindicat, 
amb la cantant vallenca Maria Ja-
cobs. És, al mateix temps, l’oportuni-
tat de celebrar la tradicional revetlla 
del Barri del Carme.

El dia 21, es torna a obrir la pista 
poliesportiva descoberta, al carrer 
Mossèn Cabayol. Estrena una nova 
pintura que ha d’evitar les relliscades 
dels esportistes. Al costat de la pista 
hi ha el nou skate park.

El dia 23, el concurs de cartells de la 
Fira del Vent ja té finalistes i se n’obre 
la fase final de votació popular 
amb l’aplicació per a telèfons 
mòbils El Pla al dia. 

El dia 24, el Bar Zurita acull una nova 
Terrassa Musical amb l’actuació del 
vallenc Jordi Jubany. 

cional concert d’orgue a l’església 
de Sant Ramon, aquest any amb 
l’organista Francesc Pi, professor 
del Conservatori Professional de 
Música de Badalona. I diumenge, la 
tradicional missa solemne en ho-
nor de la Verge de les Neus, que va 
posar fi a la sequera (foto 8). 

El dia 8, hi ha Terrassa Musical a la 
Cafeteria El Punt, amb el músic de 
Constantí, Domi Garcia.

I arriba la Festa Major. És un any 
especial i difícil i cal anar amb molt 
de compte, però no es vol renun-
ciar a aquesta celebració. El pro-
grama té pocs actes, la majoria en 
espais oberts i en alguns casos 
amb aforament limitat: música al 
carrer (foto 9), cinema a la fresca, 
la tradicional missa en honor de la 
Verge de l’Assumpció, un espec-
tacle infantil (foto 10) i castell de 
focs.

Comença com cada any a la plaça 
de la Vila, amb una ballada de ge-
gants i un homenatge a uns perso-
natges molt especials: els Capgros-
sos del Pla que enguany compleixen 
100 anys. El Dr. Alexandre Moreno 

El dia 28, l’Ajuntament anuncia di-
verses licitacions: la del servei 
d’inspecció i manteniment de jocs i 
parcs infantils municipals i la del ser-
vei de manteniment i conservació de 
la xarxa d’aigua dels edificis i de les 
instal·lacions municipals.

El Ple Municipal del mateix dia ho-
menatja Rosa Maria Pont amb 
motiu de la seva jubilació. (foto 6) 
També es va aprovar el mapa de 
capacitat acústica del municipi, 
entre d’altres acords.

Agost
L’Ajuntament comunica que en-
guany no es fa el dinar de la Gent 
Gran. Davant de les circumstànci-
es i tenint en compte que fins ara 
s’ha aconseguit, entre tots i totes, 
mantenir el COVID-19 sota control, 
no es vol posar sota cap mena de 
risc el col·lectiu més vulnerable.

Tot i això, s’obsequia tota la gent 
gran amb una cistella de fruita, 
enviada a casa juntament amb un 
targetó. D’aquesta manera, no es 
deixa de celebrar, encara que si-
gui d’una forma diferent, aquesta 
diada (foto 7).

La Festa de les Neus veu el seu 
programa reduït al mínim a causa 
de la pandèmia. Se celebra el tradi-

5
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El dia 29, és a càrrec de la vallenca 
Susannes, al Bar La Placeta. 

El dia 31, les màquines del gimnàs 
municipal es traslladen a les seves 
instal·lacions habituals. L’endemà, 
ja s’hi pot accedir mitjançant cita 
prèvia.

Setembre
Neix el projecte de l’Escola d’Hoquei 
del Pla, de la mà del Club Patí amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, per 
tornar a fer vibrar l’hoquei planenc.

Arriba el moment d’acomiadar les 
Terrasses Musicals fins l’estiu vi-
nent.  El punt i final el posa, el dia 5 
de setembre, el duet Blark, format 
per la pianista planenca Cristina 
Español i la cantant de Valls Anna 
Pàmies, que ofereixen un recital de 
versions al restaurant Masia del Pla. 

El dia 5, a l’Església de Sant Ramon, 
té lloc l’ofrena floral en record dels 
Fets del 2 de setembre del 1642. 
L’acte compta amb la presència de 
l’Il·ltre. Sr. Eusebi Campdepadrós, di-
putat i primer secretari de la mesa 
del Parlament de Catalunya, i amb 
l’actuació de la Coral Parroquial del 
Pla (foto 13).

El dia 6, acaba la temporada de pis-
cina d’aquest estiu, amb el desig que 
l’any vinent es pugui tornar a omplir 
com sempre.

El mateix dia, dins dels actes de ce-
lebració de la Diada, el C.E. La Xiru-
ca Foradada organitza la tradicional 
pujada de les quatre barres al Replà 
de Sant Ramon i, a la tarda, hi ha can-
tada d’havaneres a càrrec del grup 
Balandra, de Reus.

(foto 11), metge d’atenció primària 
que des de fa molts anys té cura de 
la salut de planenques i planencs, 
és l’encarregat de fer el pregó.

Al darrer acte de la Festa, l’espec-
tacle de Cat Rock en Família, es fa 
el lliurament dels premis del XXIII 
concurs literari Vila del Pla (foto 12), 
de la beca per a estudis universi-
taris i es proclama la guanyadora 
del concurs de cartells de la Fira del 
Vent 2020.

PREMIS DEL XXIII CONCURS 
LITERARI VILA DEL PLA:

PROSA
Categoria 3r i 4t de Primària
Guanyadora: Marina Griñó
Finalista: Marouane Lyemlahi
Categoria 5è i 6è de Primària
Guanyadora: Bassma Lyemlahi
Finalista: Manel Rossell Martínez
Categoria ESO:
Guanyador: Víctor Moreno Oller 
Categoria adults:
Guanyador: Joan Ruscalleda Massó

POESIA
Categoria adults:
Guanyador: Oriol Solà i Prat

BECA UNIVERSITÀRIA: 
Marina Domingo Carreras

CARTELL DE LA FIRA 
DEL VENT 2020: Meritxell Garriga.

El dia 21, després del parèntesi de 
la Festa Major,  tornen les Terrasses 
Musicals. És el torn del guitarrista 
planenc Jordi Adserà i de la can-
tant de Reus Isabel del Mar, a 
L’Esplanada.

6 
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Es posen en marxa les obres de 
restauració de les façanes de 
la fàbrica. Són treballs que formen 
part del projecte Feder “Alt Camp. 
Història i patrimoni, les arrels d’una 
terra”. En teniu més detalls a l’apar-
tat Pla de projectes d’aquest But-
lletí.

El dia 11 al vespre, La Xiruca Fora-
da s’ocupa d’il·luminar amb un farell 
l’estelada renovada el diumenge 6.

El dia 17 s’anuncia una Fira del Vent 
(17 i 18 d’octubre) molt especial. En 
teniu més detalls a l’apartat Desta-
cat de tardor d’aquest Butlletí.

El camp de futbol del Pla de 
Santa Maria s’obre al públic. Ho 
fa complint totes les mesures sani-
tàries per a lluitar contra el Covid-19, 
aplicades tant als esportistes com 
als espectadors. 

És allí on, el dia 26, el XVI Trofeu 
Hermenegild Casellas es que-
da a casa.  El C.E. El Pla de Santa 
Maria venç La Fuliola per 4 gols a 
2 en un partit marcat pel fort vent 
(foto 14).

El dia 29 hi ha Ple Municipal. S’hi 
aproven les ordenances fiscals 
per a l’any vinent. Els impostos mu-
nicipals, com ara l’IBI, l’impost de 
vehicles o la plusvàlua es mantenen 
igual que enguany i només hi hau-
rà un increment de 3 euros anuals 
en la taxa d’escombraries. També 
s’aprova la moció de l’Associació 
de Municipis per a la Independèn-
cia de rebuig de la inhabilitació del 
President de la Generalitat que es 
va llegir el dia anterior a la plaça de 
la Vila.

13

14

11 12
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Pla de  
projectes

Les obres de restauració de 
les façanes de la fàbrica ja 
estan en marxa. Són treballs 
que formen part del projec-
te Feder “Alt Camp. Història 
i patrimoni, les arrels d’una 
terra”. Tot i que tenen un ter-
mini de set mesos, es preveu 
que s’enllestiran força més 
ràpid.

Les obres es centren en la 
façana de les antigues naus 
pel cantó de l’entrada prin-
cipal, al passeig del Pla, i pel 
cantó de l’avinguda Gaudí. En 
aquesta banda s’enderroca-
rà part del tram de la muralla 
que encara es conserva i es 
substituirà per un reixat igual 
que el que envolta la bassa 
i el parc. També s’obrirà un 
accés a les naus per poder 
entrar al magatzem de la Bri-
gada Municipal.

Al sector de l’entrada princi-
pal, a més de les façanes de 
les naus i dels blocs d’ofici-
nes, es restaurarà l’exterior 
de la porteria i els magat-
zems, així com del local de 
joves, que havia estat la fus-
teria del complex.

També s’arreglaran i es re-
construiran les jardineres 
que envolten la casa del di-
rector. La façana d’aquest 

Les façanes de la Fàbrica es posen guapes

El projecte “Alt 
Camp. Història i 
patrimoni” inclou 
actuacions en vuit 
municipis diferents 
de la comarca

tua sobre la façana que dona 
al carrer Filadores, que ja es 
va pintar fa uns anys.

Les obres actuals van ser ad-
judicades, pel Consell Comar-
cal, a Solvetia, per un cost de 
174.000 euros, amb l’IVA in-
clòs. El fons europeu aporta 
el 50% del preu original del 
projecte sense IVA, que era 
de 180.000 euros. La resta, en 
aquest cas 84.000 euros, va a 
càrrec de l’Ajuntament, que 
va avançar la seva aportació 
al Consell Comarcal perquè 
aquest fes la licitació.

El projecte “Alt Camp. His-
tòria i patrimoni” inclou ac-
tuacions en vuit municipis 
diferents de la comarca, una 
bona part de les quals ja 
s’han iniciat o realitzat. L’ob-
jectiu és donar valor a l’ofer-
ta de monuments i edificis 
singulars per convertir-los en 
un atractiu turístic i enfortir 
aquest sector.

La museïtzació del Centre 
d’Interpretació del Tèxtil tam-
bé forma part d’aquest pro-
jecte. Tot i que els treballs ja 
haurien d’haver començat, el 
context actual ha endarrerit 
la licitació i es preveu que el 
Consell la porti a terme ben 
aviat.

edifici quedarà pendent de re-
habilitar, a l’espera d’una sub-
venció que l’Ajuntament ha sol-
licitat al departament de Cultura 
de la Generalitat.

Als blocs d’oficines es recu-
perarà la forma original de les 
finestres i es canviarà la porta 
d’accés al local del Col·lectiu de 
Dones per una de fusta, per do-
nar a l’edifici l’aspecte que tenia 
en els seus orígens. L’any passat 
ja es va arranjar l’altre bloc, que 
ara acull els lavabos.

Les façanes originals no estaven 
pintades sinó recobertes només 
de morter de calç, que el temps 
ha anat enfosquint. Ara es pinta-
ran d’un color que resulti el més 
aproximat i respectuós possible 
amb l’original.

La part de la fàbrica que haurà 
d’acollir la residència no es res-
taurarà de moment. L’obra es 
farà quan es rehabiliti aquesta 
part de l’edifici. Tampoc no s’ac-
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Aquesta tardor es faran 
diversos treballs a l’orgue 
neogòtic de l’església de 
Sant Ramon, construït pels 
germans Gheude l’any 1876 
i traslladat al Pla el 1988. 

Els tubs de l’instrument es 
desmuntaran un per un i 
es netejaran a l’exterior del 
temple. També s’hi instal-
laran nous registres i s’afe-
giran notes al pedaler, la qual 
cosa ampliarà el ventall de 
possibilitats del l’instrument.

Els treballs els durà a terme 
l’orguener belga Wilfried 
Praet, que es va encarregar 

del trasllat i el muntatge de 
l’orgue quan aquest va arri-
bar al Pla. Els nous registres 
van ser recuperats per Pra-
et d’un altre instrument dels 
mateixos constructors que 
s’havia desmuntat. 

El 2019, l’Ajuntament va 
arribar a un acord amb la 
Parròquia de l’Assumpció 
pel qual aquesta ha cedit 
al municipi l’ús de l’orgue. 
D’aquesta manera, el con-
sistori pot assumir el cost 
dels treballs que necessita 
l’instrument i demanar sub-
vencions per cobrir-ne les 
despeses. 

Millores a l’orgue 
de l’església romànica 

Mesures 
contra 
la plaga 
de coloms 
La població de coloms al mu-
nicipi ha anat augmentant 
any rere any fins convertir-se 
en una autèntica plaga. La 
presència massiva d’aquests 
ocells malmet edificis, provo-
ca brutícia en carrers i patis 
interiors i pot contribuir a 
transmetre al·lèrgies o malal-
ties com la salmonel·losi. Per 
tal de reduir-ne el nombre, 
l’Ajuntament ha contractat 
l’empresa Comercial Franch, 
especialitzada en control de 
plagues i sanitat ambiental.

S’han instal·lat set gàbies de 
captura en diferents punts del 
nucli antic del municipi com 
l’església de l’Assumpció o 
Cal Rovira. En aquestes gàbies 
els ocells tenen aigua i menjar 
i se’ls recull un cop per set-
mana. Tot el procés es porta 
a terme seguint estrictament 
la normativa sanitària vigent. 
L’objectiu és controlar la po-
blació d’aquestes aus i que es 
mantingui dintre d’uns nivells 
raonables.

Després de la bona acolli-
da de l’àrea de lleure per a 
gossos, coneguda popular-
ment com a “pipican”, que 
es va instal·lar al capdavall 
del carrer Baldrich, se n’es-
tà preparant una segona a 
l’altre extrem del poble. 

La nova àrea estarà situada 
davant del cementiri i tin-
drà unes característiques 
similars, amb una tanca tot 
al voltant. Es preveu que es-
tigui disponible a principis 
del 2021.

2n Cicle de Teatre Amateur
A rel de la bona acollida de 
la primera edició del Cicle de 
Teatre Amateur, iniciada a la 
tardor de 2019, se n’ha pro-
gramat una segona. 

S’iniciarà el 8 de novembre 
amb el grup reusenc TEBAC 
(Cia. Estable del Baix Camp) i 
l’obra Esprin Breiquer, de Saúl 
Enríquez. Adaptada i dirigida 
per Jordi Vall Gendre, esceni-
fica la història de tres amics 
que es retroben després de 15 
anys per complir un dels objec-
tius de la seva joventut, però 
topen amb un obstacle: l’edat.

El dia 10 de gener, arribarà el 
torn de la companyia Teatreràpia, 
d’Altafulla, amb Crema cremada, 
escrita i dirigida per Joan Maria 
Vidal.

El 7 de febrer, Bravium Tea-
tre, de Reus, omplirà la sala 
amb les cançons de Jo, jo, jo. 
El musical que parla de tu. La 
música, el guió i la direcció 
van a càrrec de Pere Pèries.

El Cicle acabarà amb la repre-
sentació del mes de març, en-
cara pendent de determinar.
Les funcions tindran lloc a la 
Sala Parroquial, sempre com-
plint la normativa de preven-
ció del Covid-19 que apliqui 
en el moment. L’aforament 
serà limitat i el preu de les 
entrades serà de 5 euros.

Segona àrea de lleure 
per a gossos
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Els serveis socials són universals

E
ugènia López Prats és la coor-
dinadora de l’Àrea de Serveis 
de Benestar Social i Igualtat 
del Consell Comarcal de l’Alt 

Camp, que gestiona els serveis al 
Pla.  Coneix el municipi des de l’any 
1991, en qualitat, primer, de treba-
lladora social i, després, duent a 
terme tasques de direcció.

D’entrada, vol trencar amb un parell 
de tòpics sobre els serveis socials. 
Un és que, tot i que treballen sota 
el paraigua del Consell Comarcal, en 
realitat presten els serveis delegats 
pels ajuntaments i la Generalitat i, 
per tant, per a la ciutadania dels 
municipis. És a aquestes adminis-
tracions a qui han de retre comptes.

L’altre és que tan sols s’ocupen de 
famílies amb pocs recursos.“Els ser-
veis socials són universals”, explica. 
“Hi ha persones que disposen d’una 
situació econòmica adequada i ne-
cessiten atenció relacionada amb la 
Llei de Dependència, d’altres que re-
quereixen que se’ls faciliti transport 
adaptat per accedir a serveis espe-
cialitzats o famílies que necessiten 
orientació socioeducativa en relació 
als seus fills i filles.

Actualment, per les dependències 
del Pla, hi passen més de deu pro-
fessionals a al mes: treballadores 
socials, educadores socials, inte-
gradores socials, monitors, psicò-
logues, treballadores familiars, etc. 
S’hi presten els serveis socials bà-
sics, com a porta d’entrada i primer 
nivell d’accés al sistema de serveis 
socials, on es detecten les neces-
sitats que hi ha. Al darrere hi ha un 
sistema especialitzat que gestio-
na les situacions més complexes. 
Serveis socials bàsics, d’interven-
ció socioeducativa per a infants i 
adolescents i les seves famílies,  
d’informació i atenció a les dones, 
de transport adaptat, d’atenció do-
miciliària i  d’acollida de persones 
estrangeres i suport jurídic i psico-
lògic són els que prestem al Pla i als 
21 municipis més de la comarca, de 
forma presencial als pobles.

A nivell de serveis socials, el Pla de 
Santa Maria,  sempre ha estat un punt 
de recepció de persones de pobles 
propers i de les seves urbanitzacions. 
Al llarg dels anys, s’han centralitzat 
projectes i actuacions que han donat 
abast als pobles del voltant.”  

Les necessitats evolucionen amb el 
temps: “Varien depenent del context 
social, és a dir, les crisis econòmiques, 
l’actual crisi sanitària i social, els re-
cursos disponibles, el comportament 
i o la resposta dels altres sistemes de 
la xarxa de serveis i recursos, deter-
minen les situacions que se’ns plan-
teja atendre, i el repte és la capacitat 
dels nostres serveis de donar-hi una 
resposta adequada.”

Els canvis els obliguen a ser flexibles. 
“Massa sovint ens sentim  subsidiaris 
de la resta dels sistemes d’atenció a 
les persones: ensenyament, salut, 
treball, habitatge. Ens hem d’adaptar 
constantment a la realitat i buscar re-
cursos i estratègies per donar sortida 
a les problemàtiques que van sorgint. 

Durant els mesos de confinament i 
estat d’alarma també  hem estat ser-
veis essencials. El confinament ens ha 
obligat a teletreballar i atendre tele-
màticament per gestionar els recur-
sos que al final han estat purament 
assistencials per donar sortida a ne-
cessitats bàsiques com l’alimentació 
i  l’habitatge. Donar suport logístic a 
famílies en quarantena, portar mate-
rial escolar i ordinadors als domicilis 
i atendre les persones grans usuàries 
de centres de dia tancats.

Durant aquests mesos, els ajunta-
ments han facilitat als serveis socials 
i als seus usuaris que aquesta dis-
tància no fos tan gran. La seva inter-
venció ha estat molt important, per 
exemple, a l’hora de repartir aliments 
i incrementar recursos per cobrir ne-
cessitats bàsiques, com els vals per a 
productes frescos.”

Des de l’1 de setembre combinen 
l’atenció presencial amb la telemà-
tica “ara podem gestionar els recur-
sos amb finalitats més educatives i el 
suport amb la finalitat de promoure 
l’autonomia de les persones”

L’Àrea disposa d’un pressupost al 
voltant d’1.500.00o euros per prestar 
els serveis a la comarca. Valls només 
participa en alguns serveis especia-
litzats. “Gestionar-lo adequadament 
perquè arribem a la ciutadania més 
vulnerable per revertir situacions de 
necessitat és el repte”. Com també 
ho és a nivell tècnic “el Pla de Tre-
ball, eina a partir de la qual pactem 
amb les persones que necessiten el 
nostre servei per arribar, el més aviat 
possible, a ser autònomes i que no els 
calgui la nostra intervenció”.

Una dificultat amb què es troben és 
que “de vegades no es pot ser prou 
àgil en les respostes perquè hi ha 
molts protocols a seguir. Els requeri-
ments legals ho fan complicat i cada 
dia s’allunyen més de la immediatesa 
de les necessitats socials que perce-
bem des dels serveis. Això també 
comporta un elevat grau d’esgota-
ment dels i les professionals i, enca-

El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) és sota el paraigua dels Serveis Socials
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L’Ajuntament
respon

Fent poble, fent cultura

D
es de l’Ajuntament del Pla 
s’ha fet un esforç per a do-
nar suport als comerços del 
municipi.

A l’ordre del dia del Plenari celebrat 
el dia 26 de maig, es va aprovar per 
unanimitat la modificació de les or-
denances per tal d’establir mesures 
d’ajut a establiments comercials. 

D’aquesta manera, els negocis i acti-
vitats del Pla que han estat afectats 
per la crisi del Covid-19 compten 
amb una bonificació del 100% en la 
taxa d’escombraries. Els bars i res-
taurants tampoc no hauran de pagar 
per les terrasses al carrer. 

Així mateix, s’ha promogut la recu-
peració de l’activitat cultural i cívi-
ca al nostre poble, que es va iniciar 
amb el concert a càrrec del músic 
planenc Carles Valls, celebrat el 
dia 30 de maig a l’església de Sant 
Ramon vetllant, com sempre, pel 
compliment de la normativa de se-
guretat.

Al juliol, va començar el cicle batejat 
com a “Terrasses musicals”. Cada 
setmana d’estiu entre el 4 de juliol 
i el 5 de setembre, divendres o  dis-
sabte al vespre, s’ha ofert un con-
cert en un dels bars o restaurants 
del municipi. 

L’Ajuntament ha pagat el cost de 
les actuacions, totes elles a càrrec 
d’artistes locals o de la comarca, i 
cada establiment ha fet una proposta 
per a  sopar. Alguns han mantingut 
la seva carta habitual, mentre que 

d’altres han ofert menús tancats o 
amb diverses opcions.

Ha estat una manera de dinamitzar 
la cultura i, al mateix temps, ajudar 
a promocionar els negocis que han 
hagut de tancar durant la crisi.

Els artistes que hi ha participat 
són Mariona Escoda, Maria Jacobs, 
Jordi Jubany, Domi Garcia, el duet 
format pel guitarrista Jordi Adserà i 
la cantant Isabel del Mar, Susannes 
i Blark Duet, integrat per la Cristina 
Español i l’Anna Pàmies. També hi 
va actuar la Cobla Reus Jove, en 
format concert, en substitució del 
tradicional aplec de sardanes Aires 
Planencs.
 
La iniciativa ha tingut una bona 
acollida i la intenció és donar-li 
continuïtat l’any vinent.

Hi ha la intenció 
de donar continuÏtat 
a les Terrasses 
Musicals l’estiu vinent

ra, cal afegir-hi les característiques 
de les situacions que abordem: mal-
tractaments i violències, problemes 
de salut, consum de tòxics, pobresa, 
entre d’altres. Aquesta situació ens 
obliga a estar molts atents en la cura 
de les professionals i a implemen-
tar actuacions de suport als equips 
professionals: plans de formació, 

supervisió, protocols de protecció i 
acompanyament, treball en equip i 
treball en xarxa, amb la finalitat de 
compensar els efectes nocius de la 
nostra tasca.”

Fins l’octubre de 2020, al municipi del 
Pla, s’han obert 109 fitxes personals 
als diferents serveis de benestar so-

cial i igualtat i 28 expedients familiars. 
El total d’expedients familiars actius 
en aquest moment és de 170. “Les 
problemàtiques que més atenem 
són les relacionades amb la salut i 
l’economia i les conseqüències que 
aquestes problemàtiques tenen amb 
les relacions familiars i socials i l’au-
tonomia personal.”
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Grups 
Municipals

Gestió
responsable
En el Ple Municipal celebrat 
el dia 29 de setembre es van 
aprovar les ordenances fiscals 
per a l’any vinent. Els impostos 
municipals s’han congelat i no-
més hi haurà un increment de 
3 euros anuals en la taxa de 
recollida d’escombraries.

Malgrat el petit augment 
d’aquesta taxa podem dir, 
sense mentir, que els impostos 
municipals, com l’IBI, l’impost 
de vehicles o la plusvàlua, no 
s’apugen, perquè impostos i 
taxes són coses diferents. Els 
primers graven la riquesa, la 
propietat o el consum, no són 
fixos sinó un tant per cent i 
alguns es poden desgravar a 
la declaració de la renda. Per 
contra, les taxes es destinen 
a finançar un servei concret 
prestat per l’administració, 
com el manteniment del ce-
mentiri.

La taxa de recollida d’escom-
braries s’ha augmentat una 
mica perquè es tracta d’un ser-
vei deficitari i perquè apostem 
per una gestió responsable.

En aquest sentit, al mateix Ple, 
es va aprovar el tancament 
de comptes del 2019 amb un 
saldo positiu de 399.061,34€. 
El romanent de tresoreria 
era, a 31 de desembre, de 
1.939.330€. Els ingressos (drets 
reconeguts) van pujar fins als 
2.708.000€ i les despeses (obli-
gacions reconegudes) es van 
quedar en 2.423.000€. L’ajus-
tament d’aquestes xifres amb 
cobraments pendents fa pujar 
el balanç positiu fins als gaire-
bé 400.000 euros.

És gràcies a una economia 
sana que l’Ajuntament del Pla 
pot sol·licitar ajuts i subven-
cions, la majoria dels quals 
exigeixen liquiditat, i seguir 
invertint en millores a tots ni-
vells de les quals tothom se’n 
beneficia.

Desobediència
Civil
“A cada nou cas de repressió, 
més desobediència civil.”
MHP Quim Torra

Davant la Sentència que inha-
bilita el MHP de la Generalitat 
Quim Torra, la CUP mostrem la 
nostra solidaritat antirepres-
siva. La inhabilitació del pre-
sident per haver penjat una 
pancarta demanant la llibertat 
dels presos polítics i el lliure 
retorn dels exiliats és un atac 
contra la llibertat d’expressió i 
la sobirania popular del nostre 
poble.

Aquest atac forma part de la 
causa general contra l’inde-
pendentisme i denota l’essèn-
cia autoritària dels aparells de 
l’Estat. Estem davant d’una 
qüestió de principis democrà-
tics, recordem que el mateix 
dia de la inhabilitació la Tamara 
Carrasco i les encausades per 
les protestes postsentències 
s’han enfrontat a un nou judici 
farsa i que hi ha 2.850 persones 
represaliades per defensar els 
drets del nostre poble.

No volem oblidar que aquest 
cicle polític va començar fruit 
d’unes eleccions convocades 
per Mariano Rajoy, amb múl-
tiples limitacions per investir 
presidents, amb diputats sus-
pesos, amb censura parlamen-
tària i amb una clara interven-
ció de l’Estat de la sobirania del 
Parlament de Catalunya.

Podem constatar que la única 
sortida justa al conflicte entre 
Catalunya i l’Estat és l’amnistia 
i l’exercici de l’autodetermina-
ció. Una sortida que, a més, 
suma majories socials molt 
amplies.

Des de la CUP fem una crida a 
la mobilització, a sortir al carrer 
a sumar-nos a les convocatò-
ries d’arreu del país a sortir a 
places, viles i ciutats per fer 
front a l’ofensiva repressiva de 
l’Estat contra el nostre poble.

Covid-19
i economia familiar
Després d’un estiu atípic en el 
qual la utilització de la piscina s’ha 
adaptat a les circumstàncies ac-
tuals, els bars han rebut, almenys 
per un dia, un ajut mitjançant un 
concert, la festa major s’ha cele-
brat amb els mínims actes, ara 
hem de fer el balanç econòmic 
i de participació.

L’Ajuntament en el pressupost 
destina una part dels diners a la 
partida de festes, més exacta-
ment a la festa major. Enguany 
aquests no s’han utilitzat, per tant, 
de forma excepcional, creiem que 
s’han de fer les modificacions ne-
cessàries perquè aquests diners 
ajudin a pal·liar els problemes 
derivats del covid-19.

Així doncs, l’Ajuntament ha de 
crear ajuts accessibles i transpa-
rents per a totes les famílies en 
situació de vulnerabilitat amb una 
prestació que satisfaci les neces-
sitats puntuals, urgents i bàsiques 
de subsistència i d’aquesta mane-
ra alleugerir  la seva econòmica. 
Per exemple: ajut per al pagament 
del lloguer per a famílies que 
acreditin la reducció d’ingressos 
provocada per la situació actual.  

D’altra banda,  també es poden 
fer canvis en les ordenances 
municipals amb bonificacions, 
ajornaments, fraccionaments o 
devolucions en tots aquells im-
postos que paguem els ciutadans:  
l’Impost sobre béns immobles 
(IBI), l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (IVTM), l’Aigua... 
Cal prioritzar el tractament indivi-
dualitzat, segons l’economia de 
cada família. 

Una altra mesura pot ser l’avan-
çament màxim en el pagament de 
les factures d’autònoms i petits i 
mitjans comerços per tal de do-
tar-los de liquiditat.

En les circumstàncies excepcio-
nals i de crisi econòmica deriva-
da de la covid-19, des de l’Ajun-
tament, cal iniciar ja un projecte 
de recuperació econòmica amb 
ajuts a les famílies del poble i a les 
activitats comercials locals.

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: Jordi Bataller, Jordi Buldó, Maria Teresa Ferré, Montse Milian, Josep Silvestre, Carles Singla, TEBAC, Josep Torrents. 


