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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

L
a celebració del Centenari 
de la nostra fàbrica tèxtil 
ha estat un dels esdeveni-
ments que ha marcat la vida 

del poble en aquesta primera 
meitat de l’any. Part de les per-
sones que hi van treballar i que, 
per tant, la van fer possible, van 
rebre un merescut homenatge 
al sopar que es va celebrar dis-
sabte 25 de març. Fins i tot s’hi 
va comptar amb la presència de 
descendents directes de Rafael 
Llopart i de Joan Martí, dos dels 
socis fundadors. 

Tanmateix, la fàbrica ha esdevingut 
patrimoni de tots. Per això, l’Ajunta-
ment ha estat l’impulsor d’una festa 
que ha posat en valor una part molt 
important de la nostra història, la del 
pas d’una economia exclusivament 
rural a una societat industrialitzada, 
amb la incorporació de la dona al 
món laboral. 

La participació en tots els actes 
ha estat molt nombrosa. Això, 
sense comptar amb tots els qui 
han aportat el seu gra d’il·lusió 
perquè fos possible, de la matei-
xa manera que fa cent anys Joan 
Trenchs va fer mans i mànigues 
per instal·lar una fàbrica al nostre 
municipi. 

Val a dir que la fàbrica segueix es-
sent un eix al voltant del qual se-
guirem treballant. Enguany, amb la 
perspectiva d’una subvenció dels 
fons FEDER que permetrà ento-
mar la rehabilitació exterior de 
l’entrada principal, de les oficines 
i de les naus que no formaran part 
de la residència d’avis projectada.  
També, la museïtzació del Centre 
d’Interpretació del Tèxtil, amb vi-
trines, plafons i altres elements 
com ara un teler manual. Això es 
completarà amb la senyalització 
exterior.

Justament, el nostre Ajuntament ha 
estat guardonat per l’Institut d’Es-
tudis Vallencs (IEV), ex aequo amb 
l’Ajuntament de Rodonyà, amb 
el 32è Premi a la Salvaguarda del 
Patrimoni Arquitectònic 2016, en la 
modalitat d’iniciativa pública, en re-
coneixement per la rehabilitació del 
complex de la fàbrica. És un premi 
que ens encoratja a seguir avançant 
en aquest projecte.

I no voldria acabar sense dedicar 
unes paraules al record del Sr. Magí 
Ferré Tarragó, el primer alcalde en 
democràcia del nostre municipi, que 
ens va deixar de manera sobtada 
a finals de març. Va treballar per al 
poble durant quatre legislatures, 
tres de les quals com a Alcalde. Ens 
deixa el llegat de la seva dedicació 
al servei del Pla durant 16 anys. El 
seu record com a Alcalde i Regidor 
i bona persona quedarà per sempre 
amb nosaltres.

La fàbrica ha esdevingut 
de tots. El Premi a 
la Salvaguarda del 
Patrimoni ens encoratja 
a seguir avançant en el 
projecte de rehabilitació
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Dos anys
Aquest mes de maig s’han complert dos anys de 
les eleccions municipals. Aleshores, una àmplia 
majoria de planenques i planencs va optar a les 
urnes per encarregar al grup de Convergència i 
Unió la gestió de l’Ajuntament.

El nostre país passa per moments convulsos. Tot 
i que el més difícil de la crisi econòmica comen-
ça a quedar enrere, moltes persones encara no 
experimenten cap benefici del progressiu auge 
de l’economia. La situació política, d’altra banda, 
segueix sent molt complicada.

Cap dels dos partits que donaven nom al nostre 
grup municipal ja no existeix. Ara mateix, cap dels 
set regidors que formem el grup no milita en cap 
partit polític. No obstant, igual que hem mantingut 
el nom, no ha minvat ni una engruna el nostre 
compromís amb el poble i amb una Catalunya 
sobirana i justa.

Quan revisem el programa electoral amb el qual 
ens vam presentar, comencem a trobar una llista 
considerable de propostes que s’han fet realitat i 
d’altres que ben aviat estaran concretades. 

El Museu Agrícola, la Setmana Jove, les millores 
en la comunicació municipal, el Centenari de la 
Fàbrica, noves zones d’aparcament o el gual de la 
Torre de Santa Maria formen part del primer bloc. 
En el segon hi ha obres com la recuperació de més 
naus de la Fàbrica o la construcció d’una pista 
poliesportiva oberta, que se suma a l’obertura del 
nou carrer Mn. Josep Cabayol.

Al costat d’aquests projectes de més envergadura, 
hi ha també tot d’actuacions del dia a dia que no 
tenen una visibilitat tan gran però que són essen-
cials per a la bona marxa del nostre poble i dels 
seus habitants.

I encara queden projectes pendents per a la 
segona meitat de la legislatura per als quals no 
escatimarem esforços. Tant per als que depenen 
directament del municipi, com l’hotel d’entitats, 
com per als que requereixen la participació d’em-
preses, com la sala de vetlla o la residència d’avis.

El nostre objectiu és seguir treballant com fins ara, 
amb esforç, transparència i honestedat, buscant 
sempre el màxim suport de veïnes i veïns.

La informació és poder
Des que formem part del consistori, hem après 
que tenir informació sobre els projectes que 
vol tirar endavant CIU, és crucial per poder fer 
una bona oposició. En molts plens hem dema-
nat que ens informin de les noves propostes 
per al poble i hem exigit estar presents en les 
reunions que mantenen amb els actors del mu-
nicipi. Tenim la desagradable sensació que tot 
i tenir 4 regidors, moltes vegades estem fora 
de joc, ja que ens assabentem de les decisions 
i projectes a través de la xarxa com la resta 
de planencs.

Tot i així, seguim treballant en els plenaris. Al 
ple del març vam presentar dues mocions que 
van ser aprovades per unanimitat. En primer 
lloc, vam proposar feminitzar els espais públics 
donant visibilitat a les dones, de manera que 
quan s’inauguri un nou carrer o plaça s’inclo-
guin noms d’escriptores catalanes o el nom 
d’una planenca: l’Amèlia Llobera i Carreras.

La segona moció aprovada va ser la sol·licitud 
d’una moratòria en el desenvolupament i tra-
mitació de nous parcs eòlics a la comarca de 
l’Alt Camp.
En canvi, vam votar en contra de l’aprovació 
provisional PP7 de les parcel·les del polígon 
del Pla per construir-hi una nova indústria. Cal 
tenir en compte que la transformació d’aquest 
sòl pot desencadenar unes conseqüències am-
bientals tant en relació de la gestió de l’aigua 
com dels espais del voltant que són els Aigua-
molls, amb un elevat valor ambiental. No tenim 
clar com es solucionaria si el dipòsit regulador 
del CAT fallés i s’hagués d’utilitzar aigua del 
poble. 

I per actualitzar la transparència, vam demanar 
comptes clars en dues qüestions: el cost total 
del Centenari de la Fàbrica i conèixer a què 
es destinen els 130.000 euros que rep l’Ajun-
tament de l’IBI pel pas de l’autopista al poble.  
Si ens voleu contactar, ara ens podeu trobar 
tots els dimarts al vespre al 1r pis del Casal La 
Barraca. La CUP fem donacions periòdiques a 
l’associació cultural a canvi de poder utilitzar 
una sala per les assemblees.

Carles Singla Casellas
Portaveu del Grup Municipal  
de Convergència i Unió

Assemblea 
de la CUP
El Pla de Santa Maria

ca. 1916 2017
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Gener
A la tornada de les vacances 
de Nadal, l’Escola Sant Ramon 
estrena voreres. Les que hi ha-
via fins aleshores als cantons est i 
sud es van ampliar per fer-les més 
transitables i es va crear un nivell 
intermedi entre l’actual vorera i el 
terreny del pati.

També s’hi van afegir rampes per mi-
llorar-ne l’accessibilitat. El desnivell 
entre la vorera i el pati era molt alt 
en alguns punts i això dificultava el 
pas de nens petits i persones grans.

Aquesta reforma va anar a càrrec 
de l’Ajuntament per un pati de l’Es-
cola més acollidor i accessible per 
a tothom.

Al Ple Municipal del dia 26 hi 
destaca la presa de possessió 
del càrrec del regidor d’aquest 
Ajuntament de  Xavier Estrada 
Ribé (CUP-POBLE ACTIU).

Febrer
La Mare de Déu de Fátima que 
presidia el jardí davant l’església 
romànica de Sant Ramon es retira 
del seu emplaçament. L’Ajuntament 
i la Parròquia van prendre conjunta-
ment la decisió de treure la imatge 
de l’espai públic després que fos, 
reiteradament, víctima d’actes van-
dàlics.

La Comissió de Civisme, integrada 
per representants dels dos grups 
que hi ha al Consistori, va donar el 
vist i plau a que el municipi es faci 
càrrec del cost de la restauració.

La mateixa plaça també va perdre 
en els dies posteriors un altre sím-
bol. I és que la ventada va trencar 

Replà de 
notícies

la major part d’un dels grans xi-
prers que donaven la benvinguda 
als visitants.

El dia 19 se celebra la Calçotada 
Jove, amb gran èxit de participació.

El dia 24 l’Alcaldia emet un Decret 
amb motiu de la defunció de l’ex-
Alcalde Sr. Magí Ferré Tarragó, 
tot expressant el seu condol i decre-
tant tres dies de dol oficial i un minut 
de silenci en tots els actes públics 
durant aquest període.

Els dies 25 i 26 tenen lloc els ac-
tes de Carnaval. Tant el concurs 
com el sopar de dissabte com la 
festa infantil de diumenge van gau-
dir d’una molt bona participació, 
amb més premis que mai. Aquesta 
és la relació dels guardons:

Premi individual
1r premi: Princesa
2n premi: Kagome

Premi grup
1r premi: Cinema mut
2n premi: Vaquers Forquilla

Premi comparsa
1r premi: Pallassos assassins del Pla
2n premi: El Pla Pintoresc

Premi Carrossa
1r premi: Cent anys de fil i cotó
2n premi: KatriPla / La Romería del 
Santo Jamón

Premi Extraordinari 
hereus del Carnestoltes: 
KatriPla

Premi Extraordinari 
a la continuïtat: 
Els malvats tornen al Pla

Premi Extraordinari 
al reciclatge:
Pinta Pla

Premi Extraordinari a la diversió:
Pirats del Pla
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Replà de 
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L’Ajuntament s’adhereix al pro-
grama “Pau Casals i els munici-
pis”, impulsat per la fundació que 
porta el nom del músic. A més de 
contribuir a la difusió i el conei-
xement del llegat del Mestre, això 
comporta que planenques i pla-
nencs poden visitar la seva casa 
museu gratuïtament durant els 
mesos d’octubre a març.

Es rep una subvenció FEDER 
per a la rehabilitació de La Fà-
brica. El projecte del Pla de San-
ta Maria forma part d’un conjunt 
presentat pel Consell Comarcal 
de l’Alt Camp. Aquest ajut perme-
trà dur a terme la museïtzació del 
Centre d’Interpretació del Tèxtil i la 
rehabilitació de l’exterior de l’antiga 
fàbrica. 

Març
La Junta de Govern de l’Ajunta-
ment aprova la convocatòria pública 
per a la concessió d’ajuts i sub-
vencions a entitats privades i 
persones físiques sense ànim 
de lucre que programin activitats 
esportives i de lleure d’interès pú-
blic local durant l’any 2017. 

També s’aprova la convocatòria 
de 2017 de beques per a estu-
dis universitaris segons les bases 
que es van aprovar inicialment l’any 
2012. Es concedeixen dues beques, 
dotades amb 500€ cadascuna, a es-
tudiants que hagin iniciat el present 
curs els seus estudis universitaris 
procedents, respectivament, de Bat-
xillerat i de Cicles Superiors.

Es publiquen les bases del XXè 
Concurs Literari “Vila del Pla. 
Es concedeixen quatre premis en 
narració i tres en poesia, que estan 
dotats en metàl·lic i amb vals per 
bescanviar a les llibreries del Pla, 
segons la modalitat i categoria. 

Els dies 11 i 12 de març el Pla 
acull l’11è Trofeu de Grups Xou 
de patinatge artístic classifi-
catori per la Copa Catalana de 
Grups Xou, amb la presència de 
300 patinadors en representació 
de 13 clubs que van executar 25 
coreografies. 

Els dies 24, 25 i 26 de març se ce-
lebra el Centenari de la fàbrica 
tèxtil Martí, Llopart i Trenchs. 
Malgrat que, dissortadament, el 
correfoc previst per al vespre de 
divendres 24 es va haver de sus-
pendre a causa de la pluja, la resta 
d’actes previstos van gaudir d’una 
molt bona participació. 

El dissabte 25 la xemeneia de l’an-
tiga factoria va tornar a treure fum 
i va sonar de nou la vella sirena que 
cridava els treballadors. Les visites 
teatralitzades “L’ensumania treu 
fum. Viatge al 1917” van ser tot 
un èxit de públic, amb més de 400 
visitants i llista d’espera, així com 
l’exposició sobre la història de la fà-
brica. El sopar, durant el qual es van 
projectar audiovisuals i es va fer un 
acte de reconeixement a totes les 
persones que hi van treballar, va 
ésser multitudinari, amb concert i 
ball a càrrec de la Cobla-Orquestra 
Montgrins. 

Diumenge 26, van tenir lloc l’ex-
cursió seguint el recorregut de 
la Mina d’Aigua, organitzada pel 
Centre Excursionista La Xiruca Fo-
radada, i l’actuació castellera de la 
Colla Vella dels Xiquets de Valls i 
de la Colla Joves Xiquets de Valls. 
El punt final a la commemoració el 
van posar la Coral Cantiga i el Cor 
Ciutat de Mataró, amb l’espectacle 
“Fàbriques de sons. Cors a l’època 
industrial”, amb dansa, poesia, au-
diovisual i música del Modernisme 
i Noucentisme català.

Entre els assistents als actes hi va 
haver els descendents de dos dels 
tres socis fundadors de l’empresa, la 
Tèxtil Martí, Llopart i Trenchs. L’Ajun-
tament va intentar localitzar, sense 
èxit, els descendents directes del 
tercer, el vallenc Joan Trenchs. (Ve-
geu-ne les fotografies a la pàgina 12).

S’obre la inscripció de la segona 
edició del Curs de Monitor de 
Lleure al Pla, amb un preu especial 
per a les persones empadronades 
al municipi. 

El dia 29 de març  es posa en 
marxa el programa de dinamitza-
ció del Parc de Salut, gràcies a la 
iniciativa de la Diputació de Tarra-
gona, i a través de la unitat de Medi 
Ambient, Salut Pública i Territori 
del Servei d’Assistència Municipal, 
i amb el suport de l’Ajuntament. 
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Des d’aleshores, un tècnic titulat 
en Educació Física i de la Salut as-
sessora en la pràctica d’exercicis 
adequats a les capacitats de cada 
participant, mitjançant la realització 
d’unes sessions de dinamització, 
10 en total (dos cops per setmana), 
amb un grup de 15 persones grans 
(de més de 60 anys) del municipi. 
Així el Parc de Salut esdevé una 
eina per prevenir l’envelliment i 
ajudar, entre d’altres, a:

❱ La reducció del risc de patir ma-
lalties cardiovasculars, diabetis i 
hipertensió.

❱ La prevenció de l’osteoporosi i la 
millora de la flexibilitat, de la mobi-
litat articular, del to muscular i de 
l’equilibri, i la reducció del risc de 
caigudes.

❱ La millora de l’estat d’ànim i, per 
tant, la disminució de l’ansietat, l’es-
très i la depressió.

❱ El relaxament i el descans.

Al Ple Municipal del dia 30 hi 
destaca el reconeixement a la 
tasca realitzada pel Sr. Jaume 
Montserrat Poblet, al servei de la 
Brigada Municipal.

Abril
El primer cap de setmana 
d’aquest mes tenen lloc les Co-
lònies d’Hivern del Catesplai 
Planenc. L’elevat nombre de par-
ticipants va fer que se substituís el 
destí previst, Vallfogona de Riucorb, 
pel de Prades, amb més places.

Del 9 al 16 d’abril tenen lloc els 
actes de Setmana Santa, amb els 
tradicionals Armats del Pla, els quals 
van assistir a primers de mes a la 
XXI Trobada d’Armats de la Sel-
va del Camp, amb més d’un miler 
de participants de diverses colles.

El dia 22 es duen a terme dife-
rents actes per celebrar Sant Jordi, 
amb una mostra de parades de pro-
ductes de la diada a càrrec de Boti-
gues i Serveis del Pla, conta contes 
i animació infantil així com lectura 
de microrelats i poemes oferta per 
La Barraca. 

El dia 23 arriba una nova edició 
de la bicicletada popular, amb 
esmorzar i recorregut per les bar-
raques de pedra seca.

El dia 26 s’ofereix, a l’Ajunta-
ment, una xerrada divulgativa so-
bre el protocol que cal seguir en 
cas d’una mort sobtada i sobre les 
tècniques de reanimació i l’ús del 
desfibril·lador. El Pla de Santa 
Maria disposa ja de desfibril-
ladors (DEAs) de fàcil accés al 

Pavelló Municipal, a l’Ajuntament 
i al Consultori Mèdic.

Persones incíviques tornen a fer 
de les seves: trenquen una tanca 
del recinte del Parc La Fàbrica i ar-
renquen de terra una de les taules 
de pícnic de darrera de l’església de 
Sant Ramon. En aquesta ocasió, es 
van identificar els vàndals i es va 
mantenir una reunió entre les seves 
famílies i membres de la Comissió 
de Civisme i amb la intervenció dels 
Mossos d’Esquadra.

6 
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Maig
El dia 7 de maig, l’Ajuntament va 
recollir, en el marc de la 34ª Nit de 
Premis, a Valls, el Premi a la Sal-
vaguarda del Patrimoni Cultural 
de l’Alt Camp, en el seu vessant 
públic (ex aequo amb l’Ajuntament 
de Rodonyà), atorgat per l’Institut 
d’Estudis Vallencs, per la tasca duta 
a terme a la Fàbrica Tèxtil del Pla de 
Santa Maria, un reconeixement per 
a tot el poble.

El dia 14 de maig té lloc una nova 
edició de la Cursa de Muntanya 
El Replà, organitzada pel CE La 
Xiruca Foradada, amb gran èxit de 
participació.

El mateix dia té lloc una missa 
solemne per celebrar que la imat-

ge de la Mare de Déu de Fàtima 
del Pla de Santa Maria ja està 
restaurada i situada al seu nou 
emplaçament, a l’interior de l’es-
glésia romànica de Sant Ramon.  
Durant l’acte, conjunt per a les par-
ròquies del Pla, Cabra i Figuerola, 
Mossèn Jordi Sánchez va adminis-
trar el sagrament de la unció dels 
malalts –una tradició del temps de 
Pasqua– i va beneir de nou la figura 
de la Verge.  

La nova ubicació de l’escultura és al 
transsepte sud de l’església, molt a 
la vora de la seva situació original, 
a l’exterior, just a l’altra banda del 
mur. La restauració ha anat a càrrec 
de Jaume Bernabeu, de Cabra del 
Camp, i el cost ha estat de 1.750 
euros, que ha satisfet l’Ajuntament.

L’Ajuntament convoca un curs 
de 15 hores de durada, que s’inicia 
el 27 de maig, per formar guies 
locals del Pla que ensenyin el pa-
trimoni del municipi.

Les 23 persones inscrites podran 
optar a formar part d’una borsa de 
col·laboradors i rebre l’encàrrec de 
conduir grups de visitants. 

L’Ajuntament del Pla de Santa 
Maria, per unanimitat de tots els 
regidors que formen el consistori, 
s’ha adherit al Pacte Nacional 
pel Referèndum. El manifest 
d’adhesió insta els governs ca-
talà i espanyol a assolir un acord 
que estableixi les condicions i les 
garanties per celebrar un referèn-
dum reconegut per la comunitat 
internacional i vinculant.

L’aprovació de l’adhesió al Pacte i 
subscriure el contingut del manifest 
que l’acompanya va ser la decisió 
més rellevant que es va prendre en 
el plenari municipal del 25 de maig. 

En la mateixa sessió també es va 
acordar que el Pla s’integri a l’as-
sociació Xarxa de Calls.
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La subvenció FEDER atorgada 
al projecte conjunt presentat 
pel Consell Comarcal de l’Alt 
Camp permetrà dur a terme 
la museïtzació del Centre 
d’Interpretació del Tèxtil i la 
rehabilitació de l’exterior de 
l’antiga fàbrica. 

Els fons europeus perme-
tran cobrir el 41% del cost de 
362.874€  de l’actuació previs-
ta per l’Ajuntament del Pla. La 
resta s’haurà de finançar amb 
fons propis o amb altres sub-
vencions.

Sota el paraigua del Consell 
Comarcal, es van presentar 
subprojectes de Figuerola, 
Vallmoll, Vila-rodona, Puigpe-
lat, Alcover, Rodonyà, Pica-
moixons i El Pla de Santa Ma-
ria. El pressupost total és de 
1.780.324€, més IVA.

L’aportació del Pla està for-
mada per tres actuacions 

centrades en l’antiga fàbrica. La 
primera és la rehabilitació ex-
terior de l’entrada principal, les 
oficines i les naus que no forma-
ran part de la futura residència 
d’avis. Aquest capítol té un cost 
de 218.361€.

La segona actuació, pressupos-
tada en 130.828€,  és la museït-
zació del Centre d’Interpretació 
del Tèxtil, amb vitrines, plafons i 
altres elements com ara un teler 
manual. El projecte es completa 
amb la senyalització exterior, per 
valor de 13.685€.

Subvenció FEDER per a la rehabilitació 
i museïtzació de La Fàbrica

Els ajuts FEDER formen part 
dels fons estructurals de la 
Unió Europea. Aquesta con-
vocatòria anava destinada a 
projectes  de promoció econò-
mica a través del turisme i mit-
jançant la valorització d’espais 
naturals i del patrimoni cultural.

La convocatòria requeria que 
els municipis petits s’agrupes-
sin a través dels respectius 
consells comarcals. Les vuit 
propostes presentades pel de 
l’Alt Camp s’apleguen sota el 
nom “Alt Camp, història i pa-
trimoni. Les arrels d’una terra”. 

Els municipis es comprometen 
a la realització efectiva dels 
projectes. Això vol dir que els 
caldrà aconseguir la part del 
pressupost que no cobreixen 
els fons FEDER. Les actuacions 
s’han de dur a terme entre els 
anys 2017 i 2020, tot i que es 
pot prorrogar el termini per 
motius justificats.

Els fons només 
cobreixen una 
part del cost 
del projecte 
i l’Ajuntament 
ha d’aportar 
la resta

A dalt, recreació virtual de l’interior del Centre d’Interpretació del Tèxtil, segons el projecte de museïtzació. A baix, part de la façana que serà rehabilitada
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La nova màquina escombra-
dora és un projecte fet rea-
litat i ja fa algunes setmanes 
que ha entrat en servei. El 
nou model millora molt les 
prestacions de l’anterior i 
permetrà que els carrers del 
poble estiguin més nets. El 
seu cost ha estat de 111.000 
euros. La màquina, però, no 
ho pot fer tot. Necessita la 
contribució i el civisme de 
tothom per mantenir nets els 
nostres carrers.

Nova 
màquina 
d’escombrar

Pista poliesportiva i 
carrer Mn. Josep Cabayol

L’Ajuntament ha encarregat a 
la interiorista planenca Laura 
Estrada un projecte per ade-
quar i rehabilitar l’interior 
del Centre Cívic “La Pista. En 
conjunt es preveu arreglar els 
tapissats de les parets, pintar 

tot l’interior i adequar el pavi-
ment. També s’arreglaran els 
labavos del Centre.

En la primera fase es rebrà i es 
presentarà el projecte per mi-
rar d’obtenir el màxim consens 

en la seva versió definitiva. En 
una segona fase, l’any vinent, 
es licitaran i s’executaran els 
treballs. L’objectiu és que, per 
a la Festa Major del 2018, el 
Centre Cívic tingui un aire més 
modern i actual.

Canvi d’imatge a l’interior del Centre Cívic

Les obres de la urbanització 
del carrer Mn. Josep Cabayol 
i la construcció de la pista 
poliesportiva descoberta 
han continuat avançant en 
els darrers mesos. La fase 
més important ha estat la 
cobertura de la Rasa dels Tu-
dores, que s’ha dut a terme 
amb canonades de formigó 
de gran diàmetre. 

Actualment s’està treballant 
per explanar els terrenys 
que acolliran la pista poli-
esportiva, situada al costat 

de la Llar d’Infants Quatre 
vents. La pista tindrà un 
camp de futbol en sentit lon-
gitudinal i, transversalment, 
dues pistes de mini basquet.

El recinte de la pista esta-
rà tancat i tindrà un accès 
al carrer i un altre que co-
municarà directament amb 
el pati de l’Escola Sant Ra-
mon. D’aquesta manera, 
podrà estar a disposició del 
centre per realitzar activi-
tats esportives quan sigui 
necessari.
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Serveis socials

L
a gestió dels serveis socials 
als municipis es realitza a 
través del Consell Comarcal 
de l’Alt Camp, amb l’única 

excepció de Valls per les seves di-
mensions, i està regulada per con-
venis diversos amb els respectius 
ajuntaments. Al Pla, els principals 
àmbits d’actuació són els serveis 
de Benestar Social, el Programa 
d’Aliments i el Centre Obert.

L’activitat de la treballadora social, 
que ofereix atenció presencial al 
Pla tots els dilluns, forma part del 
primer capítol, juntament amb l’edu-
cadora social i l’equip d’infància i 
família. Al llarg de l’any 2016, l’equip 
bàsic d’atenció social ha creat 47 
nous expedients al Pla i se n’han 
atès un total de 219.

El major nombre d’actuacions han 
estat en l’àmbit econòmic, sobretot 
per casos d’ingressos insuficients o 
sense ingressos en absolut. En total 
s’han realitzat 101 intervencions. En 
l’àmbit de salut i drogodependèn-
cies s’han dut a terme 90 interven-
cions, la majoria per situacions de 
malaltia física crònics.

En termes econòmics, s’han donat 
1,234€ en ajuts per a la inclusió so-
cial, la major part dels quals ha estat 
per a menjador social. S’han atès 
28 situacions de pobresa energètica 
de les quals 16 s’han pogut resoldre 
favorablement. Als cursos d’alfabe-
tització en català s’hi ha inscrit 24 
persones.

Les treballadores socials van aten-
dre un total de 388 persones, que es 

L’Ajuntament
respon

El Centre Obert 
ha acollit 66 infants 
i adolescents, 
en quatre grups, 
durant l’any 2016
reparteixen gairebé a parts iguales 
entre homes i dones. En conjunt, 
aquesta xifra significa aproximada-
ment el 16% de la població del Pla 
que se situa vora el punt mig de la 
comarca de l’Alt Camp en aquest 
indicador.

El programa d’aliments compta amb 
un punt de distribució al Pla des del 
2013. Al llarg del 2016 el nombre de 
persones usuàries ha estat de 113, 
que representa una disminució prou 
significativa respecte les 130 que 
van ser-ho l’any 2015.

El programa compta amb quatre 
voluntàries que s’encarreguen de 
la distribució d’aliments i també de 
vals per a l’adquisició de productes 
frescos. L’import d’aquests vals va 
ser de 370€ el 2016 i se’n van be-
neficiar 14 famílies.

El 2014, el Consell Comarcal va im-
pulsar la Taula d’Aliments de l’Alt 
Camp que funciona com un punt 
de trobada d’entitats i ajuntaments 
per millorar l’atenció social, generar 
sinergies i donar suport a les per-
sones voluntàries involucrades en 
aquest tema. 

El Centre Obert és el servei destinat 
a menors de 3 a 18 anys que es tro-
ben en situació de risc o de vulnera-

bilitat i que realitza una tasca social 
i educativa fora de l’horari escolar. 
El Centre Obert del Pla forma part 
de la Xarxa de l’Alt Camp, adscrita 
al Consell Comarcal.

Durant el 2016, s’han atès 66 infants 
i adolescents. Tot i que la capacitat 
del centre és de 20 places, s’han 
establert quatre grups que s’han 
distribuït per dies. Els petits (educa-
ció infantil) assisteixen dos dies per 
setmana, igual que els adolescents 
(secundària i postobligatoris). Els 
mitjans (cicle inicial i 3r de primària) 
i els grans (4t i cicle superior de pri-
mària) hi van tres cops per setmana. 

Durant el curs acadèmic, una part 
del temps es dedica a reforç es-
colar i una altra a la realització de 
diferents activitats i esports. A més, 
cada dia es dona berenar als parti-
cipants. També s’han realitzat diver-
ses sortides i excursions, així com 
activitats amb la participació de les 
famílies.

Al juliol, els nens participen al Casal 
d’Estiu municipal i tenen servei de 
menjador gratuït. A l’agost, es rea-
litzen activitats en horari de matí i 
s’ofereix als menors participants un 
esmorzar complet. 

Per al 2017, el Centre Obert del Pla 
té el projecte de crear un hort en un 
espai cedit per l’Ajuntament. També 
es preveu incrementar el nombre 
d’ordinadors, aplicar el programa 
“Coneix l’Optimisme Intel·ligent” i 
desenvolupar el projecte “Créixer en 
família” per desenvolupar un treball 
conjunt sobre l’educació dels petits. 
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Treballadors  
de 

l’Ajuntament

L
a Sònia Farran, la Pepita 
Montcusí, la Carme Riesco i 
el Sergio Venuti tenen dues 
coses en comú: treballen a 

l’Ajuntament i ho fan a la primera 
línia d’atenció al públic. La Sònia, 
com a conserge de l’Escola Sant 
Ramon; la Pepita i la Carme, a la 
recepció de la seu municipal i el 
Sergio, al gimnàs.

La Sònia és del Pla de tota la vida i, 
com passa sovint, se la coneix per la 
casa, Cal Rosca. Aviat farà nou anys 
que treballa a l’Escola. Té el títol de 
monitora i va començar fent aquesta 
tasca al menjador escolar.

Dos anys més tard, va ocupar la plaça 
de Conserge del centre, a mitja jor-
nada, i així es va convertir en treba-
lladora de l’Ajuntament. Segueix fent 
de monitora al menjador (i, a més, ha 
organitzat activitats extraescolars) i 
també del programa Escoles Obertes.

“És un no parar”, diu de la feina. Li 
toca fer de tot: “Escombrar el pati, 
obrir les portes, atendre el públic, fer 
petites cures, cosir el drac. N’hi ha de 
tots colors. Hi ha situacions molt boni-
ques i moments molt durs”. Li agrada 
moltíssim estar a l’Escola i es defineix 
com “una persona d’aprendre”. “No 
sóc d’estudiar, però aquí pots apren-
dre moltíssim. La feina no és cap dia 
igual”.

La Pepita Montcusí també és del Pla 
de tota la vida, de Cal Salvador. Abans 
de treballar a l’Ajuntament ho va fer 
deu anys a la Fàbrica, sis a la Revlon i 
entremig va passar per mitja dotzena 
d’empreses. “Anar d’un lloc a l’altre 
t’obre la ment,” conclou.

Va començar a l’Ajuntament com a 
regidora de l’oposició, durant el man-
dat de l’alcalde Lluís Estrada. Més en-
davant, amb l’alcaldessa Maite Canela 
va començar a treballar per la Fira. 
Aviat la van contractar també per a 
l’àrea de residus municipal i la Dei-
xalleria. “Vaig estar dos anys entrant 
i sortint, amb contractes temporals i 
feines puntuals”.

La Carme assegura que “la gent aquí 
és molt educada”. Ella porta tota la 
vida cara al públic. Fa onze anys que 
viu al Pla. A Barcelona, on vivia abans, 
va treballar molts anys de caixera al 
Caprabo. “Les meves amistats em 
deien que no estaria bé en un poble, 
però em vaig adaptar perfectament.”

Fa deu anys va començar a treballar 
a l’Ajuntament. Primer al Centre Cívic, 
els diumenges a la tarda i més enda-
vant a la recepció. “Al començament 
agafava el telèfon i quatre coses més, 
però ara faig de tot,” explica. No es-
talvia bones paraules per a la Pepita: 
“M’ha ensenyat moltes coses i em 
sembla que no s’ha enfadat mai”.

El Sergio Venuti és qui va venir de més 
lluny, de Salta, al nord de l’Argentina. 
Va arribar aquí “després del corralito 
del 2002”, recorda. Al seu país es va 
llicenciar en Educació Física i va con-
validar el títol en arribar. També té els 
diplomes de socorrista, monitor de 
gimnàs, d’spinning i de pilates i és 
tècnic en prevenció de riscos laborals. 

És al Pla “per casualitat”, diu ell ma-
teix. Treballava de socorrista per a 
una empresa i el van enviar “per 
posar ordre a la piscina”, un estiu 
que hi havia grups de joves massa 
inquiets. “En quatre dies ho vaig te-
nir resolt. Després em van oferir la 
classe d’Aquagym i més endavant 
em van dir si volia treballar direc-
tament per a l’Ajuntament, com a 
monitor del gimnàs”.

D’això farà vuit anys, i ara que ha pas-
sat la crisi, la seva il·lusió seria que es 
pogués ampliar el gimnàs amb una 
sala d’activitats dirigides. “Això és molt 
d’homes, la gran massa de públic es 
mou en activitats dirigides. Ara hi ha 
Zumba, si no, les dones i les noies no 
tindrien cap activitat per fer.”

Tot i així, el Sergio subratlla la importàn-
cia del gimnàs per fer una bona activi-
tat física. “Si vens 45 minuts un parell 
de cops per setmana, et mantens més 
equilibrat, flexible, tonificat i fort. I si fas 
un altre esport, es nota encara més”.

A la recepció es fan moltes tasques 
diferents. “Ara estem cobrant l’im-
post de vehicles, rebem sol·licituds 
de certificats, inscripcions al gim-
nàs, casals, cursets... Sempre estem 
apuntant i fent llistes.” Reconeix que 
de tants dinars i sopars ja sap amb 
qui li agrada seure a cadascú. Tam-
bé és, des de fa una colla d’anys, la 
veu dels pregons. “Ara ja ho tinc per 
la mà, però quan vaig fer el primer, 
em tremolava la veu”, recorda.

Tant a la Pepita com a la Carme Ri-
esco, la seva companya a la recep-
ció, els agrada treballar de cara al 
públic i el tracte amb les persones. 
Totes dues admeten que hi ha mo-
ments complicats, però que poder 
ajudar és una bona recompensa.

A primera línia

Sònia Farran

Sergio Venuti

Carme Riesco i Pepita Montcusí



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.org
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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