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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

A
quest número del Butlletí 
coincideix amb la meitat 
de la legislatura, un bon 
moment per fer balanç. 

Fa dos anys, poc imaginàvem que 
hauríem d’incloure, a les nostres 
actuacions, totes les relatives a 
la pandèmia. Sobre paper, s’hi 
plasma la voluntat i, tot sovint, la 
realitat obliga a adaptar-se tant a 
les contingències que van sorgint 
com a les oportunitats que apa-
reixen dia a dia.

Així, a banda d’accions realitzades 
i ja previstes, se n’han dut a terme 
d’altres no planificades. En resu-
meixo les més rellevants i, només 
cal rellegir tots els Butlletins publi-
cats anteriorment per tenir-ne una 
visió completa.

Algunes de les iniciatives tenen a 
veure amb les famílies: augment 
de l’import destinat als vals per ad-
quirir aliments frescos i dels ajuts 
a l’escolarització, a les beques-
menjador de la Llar d’Infants i al 
transport escolar; i implementació 
del Val Nadó. També, l’organització 
d’activitats familiars, com la pro-
gramació d’espectacles per a tots, 
la recerca del Tió o la creació de 
l’app Descobreix el Pla de Santa 
Maria.

Un altre protagonista és el jovent, 
al qual s’ha animat a intervenir 
en els pressupostos participatius, 
i els infants. S’ha impulsat la par-
ticipació dels joves en la redacció 
del Pla Local de Joventut i aquest 

estiu s’han programat moltes 
activitats per a ells. Tampoc no 
s’escatimen esforços pel que fa 
al suport a l’Escola (amb la qual, 
a més, vam arribar a un acord per 
obrir la Mediateca). Mostra d’això 
és l’habilitació d’una aula de cièn-
cia i algunes millores a les seves 
instal·lacions.

El teixit associatiu del municipi, 
un dels punts forts del Pla i que 
no deixa de créixer, també mereix 
atenció. Pensant en les entitats, 
s’ha augmentat la partida desti-
nada a subvencionar-les.

A més, s’han cercat noves fórmu-
les per donar suport al comerç 
local -per exemple, amb les Ter-
rasses Musicals i amb l’experièn-
cia turístico-gastronòmica El gust 
de la terra- i a la cultura, amb la 
contractació de músics del territori 
i la posta en marxa del Cicle de 
Teatre Amateur.

L’esport és un altre dels àmbits a 
destacar, amb el suport a la creació 
de l’equip de futbol de veteranes, 

la construcció i dinamització d’un 
Skate park, la posta en marxa de 
l’Escola d’Hoquei i reformes al Gim-
nàs, al Pavelló, al Camp de futbol i 
a la Piscina.

Sense deixar de banda el medi 
ambient. Durant l’hivern del 2019 
la Generalitat va dur a terme un 
estudi sobre la qualitat de l’aire, 
que es repetirà aquest estiu; s’ha 
completat el Pla d’Energia Sosteni-
ble (PAES) i s’ha suspès la conces-
sió de llicències per instal·lar plantes 
elèctriques solars fotovoltaiques al 
municipi. L’Ajuntament aposta per 
les energies renovables, però cal 
que la Generalitat faci un pla global 
garantint el respecte al paisatge i 
l’equilibri entre diferents territoris.

Pel que fa al municipi i als seus 
equipaments, es pot esmentar la 
intervenció en diferents carrers del 
poble; l’enderroc de l’edifici de la 
plaça Verdaguer, 14, i l’execució del 
mural a càrrec de Roc BlackBlock; 
la delimitació de dues àrees de lleu-
re per a gossos; reformes a la Ruta 
de la Capona (i previstes a l’Ermita 
de Sant Ramon); treballs de neteja 
i ampliació de l’orgue de l’Església 
de Sant Ramon; i la restauració de 
diversos espais de La Fàbrica.

Hi ha coses pendents. En algunes 
d’elles ja s’hi treballa: la construcció 
de la residència per a gent gran i la 
conclusió de la museïtzació del Cen-
tre d’Interpretació del Tèxtil i Museu 
Agrícola; i d’altres com la reforma 
del Centre Cívic.

D’altres s’han aturat a causa de les 
mesures sanitàries, però esperem 
iniciar-les o reprendre-les tan aviat 
com es pugui.

Damunt la taula, hi ha grans reptes. 
Entre ells, vetllar per la seguretat. Us 
puc dir que hi estem treballant, jun-
tament amb els Mossos d’Esquadra. 
Sense deixar de banda, la igualtat o 
la violència de gènere.

En qualsevol cas, l’Ajuntament se-
guirà compromès amb les neces-
sitats i les iniciatives de planencs i 
planenques i explicant amb claredat 
el que fa. 

Fa dos anys poc
imaginàvem que
hauríem d’incloure a 
les nostres actuacions
tot el relatiu
a la pandèmia 
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L
a segona edició de les Ter-
rasses Musicals començarà 
el dia 26 de juny i amenitza-
rà cada cap de setmana fins 

el 28 d’agost. Aquesta proposta 
que combina cultura i menjar va 
néixer l’estiu passat i la seva bona 
acollida n’impulsa la continuïtat.

Un dels seus objectius era evitar 
que, en plena pandèmia, la gent 
s’hagués de desplaçar per gaudir 
d’una bona vetllada. A més, sorgia 
amb l’aspiració de donar suport 
tant als restauradors del muni-
cipi com als artistes del territori. 
L’Ajuntament s’ocupa de progra-
mar i finançar les actuacions i, al 
seu torn, cada establiment elabora 
la seva oferta per sopar a la fresca 
mentre es gaudeix de la música.

Tots els establiments repeteixen 
i alguns cantants, també. Els qui 
s’hi sumen són Marina Freixas, la 
Tieta Clara, Volpini i Bàrbara Flores 
& Ernest Bertran. 

Enguany, la primera Terrassa tin-
drà lloc el dia 26 de juny al Bar La 
Placeta, amb l’actuació de Blark 

Duet, format per la pianista pla-
nenca Cristina Español i la cantant 
vallenca Anna Pàmies. 

El 3 de juliol serà el torn de Mari-
na Freixas al Bar de la Piscina. Es 
tracta d’una jove cantautora que 
canta i toca el piano i que defineix 
la seva música com a pop d’autor 
intimista. Al seu repertori combi-
na cançons pròpies amb versions 
de peces conegudes de tots els 
temps.

El 10 de juliol, Maria Jacobs Duet, 
compost per la cantant vallenca i 
el violinista Sergi Planas, actuarà 
al Restaurant Masia del Pla. 

El Cafè El Sindicat acollirà, el 17 de 
juliol, La Tieta Clara, un grup inte-
grat per  David Ferré, Albert Fer-

ré, Bàrbara Flores i Ernest Bertran, 
que presenta versions de cançó 
catalana.

El 24 de juliol, la vallenca Mariona 
Escoda oferirà el seu concert a la 
Cafeteria L’Esplanada. 

Volpini acompanyarà el sopar a 
la Cafeteria El Punt el 7 d’agost. 
Aquesta banda vallenca es defi-
neix com un projecte d’indie rock 
ple de passió i ganes de créixer. 
Està formada per Elena Volpini, 
Gabri Llorach, Nil Llorach i Nabil 
Gallera.

Barbarà Flores & Ernest Bertran es 
podran escoltar al Bar Zurita el 21 
d’agost i  el músic de Constantí 
Domi Garcia serà l’encarregat de 
cloure el cicle el 28 d’agost al Res-
taurant Parc La Fàbrica.

L’aposta per una programació cul-
tural dins del poble es manté. Amb 
l’arribada del bon temps, amb les 
Terrasses Musicals i, a l’hivern, 
amb el Cicle de Teatre Amateur, 
que enguany no ha estat possible 
a causa de les restriccions.

A punt la segona edició  
de les Terrasses Musicals

Donen suport 
als bars i restaurants 
del Pla i als artistes 
del territori
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FEBRER
Des de finals de gener el Pla compta 
amb una nova associació: Pla Gats. 
L’entitat segueix el programa de co-
lònies controlades de gats, que es 
recull en la Llei de Benestar Animal 
de Catalunya. 

El programa es basa en la captura i 
esterilització dels animals sans i la 
seva devolució a la colònia original. 
L’Ajuntament assumeix el cost eco-
nòmic de l’alimentació i l’esterilitza-
ció i marca les pautes d’actuació. 
L’entitat col·labora en la recollida i el 
retorn dels animals, la seva alimen-
tació, la neteja dels espais i el segui-
ment dels membres de les colònies.

Amb el mes de febrer arriba la con-
vocatòria del concurs de Carna-
val, consistent en recuperar fotos 
i videos de Carnestoltes.

El dia 7 de febrer, el teatre torna al 
Pla, però canvia d’escenari: de la 
Sala Parroquial al Centre Cívic, per 
complir amb totes les mesures de 
seguretat. S’hi representa Jo, jo, jo! 
El musical que parla de tu!, de 
Pere Pèries, una obra en què Núria 
Esquius, María Bravo i Neus Ceba-
llos interpreten un sol personatge 
amb una barreja de música, emo-
cions i humor.

El dia 13, al mateix espai, es gaudeix, 
de forma gratuïta i en substitució de 
la celebració del Carnaval, del Gran 
Gabini Show, un espectacle còmic, 
de varietats visuals, que combina 
màgia, música i malabarisme a tra-
vés del llenguatge gestual.

Replà de 
notícies

2

El dia 17, el Departament de Sa-
lut de la Generalitat, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, instal·la 
al Pla el primer mòdul de suport 
als CAP per traslladar-hi l’activitat 
relacionada amb el COVID.

El dia 18, es convoca una oposició 
per a un lloc de treball a l’admi-
nistració municipal amb caràcter 
de personal funcionari de carrera 
del grup C1. La persona seleccio-
nada s’incorporarà a les oficines 
de l’Ajuntament i realitzarà tasques 
administratives i d’atenció al públic.

El dia 19, després d’uns dies d’atu-
rada forçada per les restriccions del 
Procicat, l’Escola d’Hoquei (Foto 1) 
reprèn els entrenaments.

Surten a licitació l’ampliació del gim-
nàs i la restauració de la casa de 
La Fàbrica (més informació a l’apar-
tat Pla de projectes d’aquest Butlletí)

MARÇ
El dia 8, l’Ajuntament se suma al 
Manifest del Dia Internacional 
de les Dones.

El planenc Albert Pérez Anglès 
guanya la medalla de plata en la 
prova vertical sub-20 en el Mundi-
al d’Esquí de Muntanya disputat al 
pic de la Comapedrosa a l’estació 
Vallnord-Pal Arinsal d’Andorra.

L’equip de futbol femení Vete-
ranes del Pla (Foto 2) va néixer 
l’any passat, en plena pandèmia. 
Tot i les restriccions i entrebancs 
ocasionats per aquesta, és un 
projecte viu, els entrenaments se-
gueixen i fan una crida a qui vulgui 
formar-ne part.

A meitat de mes, l’artista Roc-
BalckBlock pinta un mural de 
grans dimensions a la plaça 
Jacint Verdaguer (més informa-
ció a l’apartat L’Ajuntament respon 
d’aquest Butlletí).

El dia 20, el Club Patí El Pla de 
Santa Maria participa a la primera 
fase d’interclubs (zona 3) i obté deu 
podis.

S’obre la convocatòria del con-
curs literari Vila del Pla, que 
enguany arriba a la seva edició 
número 24 amb algunes novetats. 
La principal és que s’enfoca a nens 
i nenes i nois i noies del poble, des 
de tercer de primària fins a quart 
d’ESO.

1
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Replà de 
notícies

El dia 22, a l’Ajuntament, es fan cer-
tificats digitals i s’ofereixen dues 
sessions divulgatives.

Al Sopar (Virtual) de la Fam, or-
ganitzat per Mans Unides i realitzat 
entre els dies 19 i 26 d’abril, es re-
capten 404 € al Pla de Santa Maria. 
Aquesta quantitat es destinarà al 
projecte: “Promoció de mitjans de 
vida per a dones refugiades a Tel-
Aviv” (Israel), de l’ONG Mans Unides, 
que beneficiarà 100 dones.

El dia 30, se celebra Ple Municipal. 
A l’ordre del dia hi destaca la presa 
de possessió del càrrec de regidor 
de Guillem Fonts Ferrando (Foto 
3) (CUP-Amunt) i l’aprovació del re-
glament de Pressupostos partici-
patius (Foto 4).

ABRIL
El dia 9, s’anuncia una nova convo-
catòria del Curs de Monitor de 
Lleure al Pla. 

L’Ajuntament obre el període de sol-
licitud de subvencions adreçades 

El mico preferit - Guiu Romero - Pu-
blicat per Jordi_10

Premi parelles (val de 30 € bescan-
viable per material escolar):
PacMan - Sergi i Roger - Publicat per 
tati_soga

Premi comparsa (val de 60€ bes-
canviable per material per preparar 
el proper Carnaval, que es rebrà en 
fer la inscripció al Carnaval 2022, 
més un berenar al cafè del Sindicat):
Colla The originals - Publicat per 
xavi_qni

Guanyadors del sorteig (val de 25 
€ bescanviable en material escolar): 
Violant Llopis 
Colla Carnavalera

Premi al millor nom de colla (lot 
de vins de Mas Vicenç):
Sardina

La tradicional Bicicletada Popu-
lar enguany s’ha convertit en un 
circuït que cadascú pot fer al seu 
ritme entre el divendres 23 d’abril i 
el diumenge 9 de maig, amb la pos-
sibilitat de participar en el concurs 
fent-se fotos en un o diversos punts 
preestablerts (Foto 7) i penjant-les a 
Instagram.

a entitats sense ànim de lucre 
domiciliades al municipi que progra-
min activitats d’esports o de lleure 
d’interès públic local.

Els dies 20 i 21, es passa la inspecció 
tècnica (ITV) de vehicles agrícoles.

El dia de Sant Jordi, s’instal·la, a la 
plaça de la Vila, el mercat solidari 
de Pla Gats i la paradeta de l’AMIPA 
de l’Escola Sant Ramon, amb roses, 
llibres, galetes i més coses.

La celebració segueix el dissabte 
24 amb l’espectacle familiar gratuït 
Somnis de sorra, a càrrec de la 
companyia Borja Ytuquepintas (Foto 
5), i el lliurament de premis del 
concurs de Carnestoltes (Foto 6):

PREMIS DE LA CATEGORIA INFANTIL

Premi individual (val de 15 € bes-
canviable per material escolar):

El petit llop - Guiu Peña - Publicat 
per Cpinolmontcusi

Premi individual (val de 15 € bes-
canviable per material escolar):

6 7

3 4 5
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amb 500 euros cadascuna, una va 
destinada a estudiants procedents 
de Batxillerat i una altra, als que 
hagin completat un Cicle Formatiu 
de Grau Superior prèviament al seu 
ingrés a la Universitat.

MAIG
Obre el Bar de la Piscina.

El dia 3, comencen les inscripcions 
al Casal d’Estiu i el procés es fa 
totalment en línia. Com cada any, 
l’organitza l’Associació Catesplai 
Planenc amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

El dia 6, té lloc la reunió informativa so-
bre els pressupostos participatius.

S’instal·len càmeres de seguretat 
al rocòdrom, al Pavelló Poliesportiu, 
i també a les oficines de l’Ajunta-
ment a la plaça de la Vila. Les prime-
res permetran utilitzar aquest equi-
pament en tot l’horari d’obertura del 
gimnàs. A la Casa de la Vila serviran 
per millorar-ne la seguretat.

Aquestes són les persones que han 
obtingut premi. Les dues primeres 
categories les ha atorgat un jurat 
compost per un regidor de cadas-
cun dels tres grups polítics presents 
al Consistori, per un membre del 
Centre Excursionista La Xiruca Fo-
radada i un representant del Club 
Trail El Replà. La resta d’obsequis 
s’han sortejat.

Foto més original: Joan Carles 
Sanahuja

Foto més esportiva: Família Bertol 
Calbet

Bicicleta d’adult: M. Carme Anglès

Bicicletes infantils: Vicenç Ferré 
/ Montserrat Pellejà

Casc: Antònia Segarra / Miriam 
Pérez

Cadenats: Núria Fortuny / Vicenç 
Fonts

Bombes d’aire: Sergi Serramià / 
Família Bertol Calbet

L’Ajuntament convoca dues be-
ques universitàries. Dotades 

6 

Replà de 
notícies

El dia 15, coincidint amb la Nit dels 
Museus, la primera edició d’“El 
gust de la terra” (Fotos 8 i 9) esde-
vé un èxit i compta amb la presència 
d’Enric Ferré, conseller de Turisme 
del Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
Consisteix en una experiència que 
uneix gastronomia i patrimoni. S’hi 
pot gaudir de cinc tapes cuinades 
per La Masia del Pla amb l’oli El 
Carpi, maridades amb cinc vins del 
Celler Mas Vicenç. La descoberta de 
l’entorn va a càrrec de SITAC, Servei 
d’Informació i Turisme de l’Alt Camp. 

El dia 17, l’Ajuntament s’adhereix 
a la Declaració contra l’homo-
fòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.

S’inicien les obres per renovar les 
canonades que porten l’aigua a 
les cases dels carrers Balmes i 
Pujol. Consisteixen en substituir les 
velles conduccions de fibrociment 
per altres de modernes realitzades 
en polietilè.

El dia 25, hi ha Ple Municipal. A l’or-
dre del dia hi destaca l’homenatge 
a les tasques realitzades per Pepita 
Montcusí i el Dr. Alejandro More-
no, amb motiu de les seves jubila-
cions (Foto 10). També s’hi anuncia 
un proper reconeixement a José 
Manuel Jiménez, un dels impulsors 
del Club de Tennis del Pla recent-
ment traspassat.

El dia 29, tot el jovent del Pla està 
convidat a un taller gratuït d’ska-
te (Foto 11). Aquesta trobada ser-
veix també per rebre propostes de 
cara a l’elaboració del Pla Local de 
Joventut (Foto 12). La participació 
dels joves expressant els seus ne-
guits i desitjos és essencial perquè 
el Pla de Joventut del Pla de Santa 
Maria s’ajusti a les seves necessi-
tats.

Amb el mes acaba el termini per 
presentar propostes als pressupos-
tos participatius.

8 9

10

11 12
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Pla de  
projectes

Aquest mes de juny s’han adju-
dicat les obres per a la prime-
ra fase de la construcció de la 
Residència de Gent Gran a les 
antigues naus de La Fàbrica. 
Aquesta primera etapa és de 
rehabilitació i afectarà les pa-
rets i les teulades. El resultat 
més destacat serà la creació 
dels patis interiors, un dels 
trets que caracteritzaran la fu-
tura residència.

La superfície útil actual de les 
naus destinades al projecte és 

de 4.391 m2. Un cop comple-
tada la rehabilitació, aquesta 
superfície serà de 3.219 m2 i 
hi haurà 1.075 m2 que estaran 
destinats a patis interiors. Dis-
posar d’aquests permetrà gau-
dir de molta llum natural a l’in-
terior, a més d’un espai a recer.

La licitació ha estat molt con-
correguda i s’hi ha presentat 
un total de 13 empreses. La 
guanyadora, per la millor ofer-
ta econòmica, ha estat Solvetia, 
una empresa barcelonina que ja 

ha dut a terme la rehabilitació 
de les façanes de la resta de les 
naus i que també ha guanyat 
l’adjudicació de les obres per 
restaurar l’exterior de la Casa 
del Director.

El pressupost de la licitació era 
de 1.249.000 euros i s’ha adju-
dicat per 942.000 euros, la qual 
cosa suposa un estalvi impor-
tant sobre la previsió. Es cacula 
que les obres s’iniciaran abans 
del final d’estiu i la durada pre-
vista és de 10 mesos.  

L’Agència Catalana de l’Aigua 
ha resolt la convocatòria de 
subvencions per minimitzar 
el risc d’inundació en zones 
urbanes i ha concedit a l’Ajun-
tament del Pla 671.000 euros 
per canalitzar la Rasa del Tu-
dores. El tram sobre el que 
s’actuarà coincideix amb el 
carrer del Vall des de la cruïlla 
amb el carrer Terrassa i fins el 
camí del Bosc.

L’obra consistirà a obrir tot el 
traçat del carrer i soterrar-hi 
grans canonades que cana-
litzaran l’aigua de la pluja. Al 
llarg del traçat, es situaran 

embornals per absorbir l’ai-
gua provinent dels camins i 
carrers laterals. L’últim tram 
estarà canalitzat però al des-
cobert.

El cost total del projecte està 
pressupostat en 1.009.959 eu-
ros, dels quals l’Ajuntament 
n’hauria d’aportar 338.644. 
Aquesta quantitat sortirà del 
romanent de tresoreria, és a 
dir, dels estalvis que ha acu-
mulat el municipi. Tot i així, es 
preveu que quan les obres si-
guin licitades es produirà una 
baixa i l’aportació de l’Ajunta-
ment serà menor.

El punt on s’ajunten el carrer 
Baldrich i el camí del Bosc és 
complicat per al trànsit de ve-
hicles ja que s’hi produeix una 
corba molt pronunciada. Per re-
soldre aquest problema, l’Ajun-
tament ha adquirit part de la 
finca rústica (no  edificable) que 
fa cantonada per la banda del 
casc urbà del municipi. 

La part de finca passarà a ser 
el Camí del Bosc que, d’aques-
ta manera, serà tot recte des 
del carrer Sindicat i fins a Bal-
drich. Així es millorarà la visibi-
litat i es donarà més seguretat 
a vehicles i vianants.

El cost de la compra ha estat 
de 4.772 euros. Un cop s’hagin 
enllestit les obres de canalitza-
ció de la Rasa del Tudores, que 
afecten també aquest punt, 
l’Ajuntament estudiarà de 
construir-hi una rotonda.

Subvenció de l’ACA 
per al carrer del Vall

Millores a 
la cruïlla del 
carrer Baldrich 
i el Camí 
del Bosc

Comença la rehabilitació de les naus 
de la Fàbrica per acollir la Residència
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L’Ajuntament ha adquirit 
una finca urbana a la zona 
de l’Horta que permetrà 
ampliar encara més l’actual 
espai d’aparcament. Un cop 
s’hagi enderrocat la tanca 
de pedra i arranjat el sòl, 
quedaran connectades les 
dues zones actuals, la que 
s’accedeix pel carrer Onze 
de setembre i la que té ac-
cés pel carrer Montserrat.  
La finca s’ha comprat per 
11.743 euros. 

Ampliació de 
l’aparcament 
de l’Horta

Restauració de façanes de la 
Casa del Director de La Fàbrica

Adjudicada la construcció 
de l’ampliació del gimnàs
La licitació del projecte per 
edificar l’ampliació del Gim-
nàs Municipal es va resol-
dre el passat dia 8 de juny. 
S’hi van presentar quatre 
empreses i la millor oferta 
econòmica va ser la de la 
firma de Vila-seca Jimaran, 
que s’ha compromès a rea-
litzar l’obra per un cost de 
108.000 euros més IVA. El 

L’inici de la restauració de 
les façanes de l’antiga Casa 
del Director de La Fàbrica, 
actual seu de l’Associació 
de la Gen Gran, és immi-
nent. Els treballs els durà a 
terme l’empresa barceloni-
na Solvetia, la mateixa que 
va rehabilitar l’exterior de 
les naus que ocupa el re-
cinte firal i que també ha 
guanyat el concurs per a la 
primera fase d’obres de la 
Residència de Gent Gran.

En aquesta licitació s’hi van 
presentar 14 empreses. Del 
pressupost de partida, que 
era de 106.000 euros, s’ha 

passat al definitiu de 84.000 
euros, ja que Solvetia es 
compromet a fer les obres 
per aquest preu. La restau-
ració afectarà les parets, la 
teulada, els tancaments i 
tots els elements exteriors 
de fusta. 

També es recuperaran les 
jardineres antigues que 
estaven situades al porxo. 
Davant de la casa se situarà 
un teler que l’Ajuntament va 
comprar per al Centre d’In-
terpretació del Tèxtil i que, 
com que no és possible res-
taurar-lo, es convertirà en 
una peça emblemàtica. 

pressupost del projecte era de 
113.000 euros.

El gimnàs creixerà ocupant l’es-
pai que queda entre l’actual pa-
ret posterior i l’entrada del Pave-
lló. L’accés es canviarà de lloc i 
se situarà a l’actual zona d’apar-
cament. La divisió interior entre 
l’espai actual i l’ampliació serà un 
passadís amb parets de vidre.

La nova sala polivalent per-
metrà, entre d’altres usos, 
realitzar activitats dirigides. 
D’aquesta manera tant l’equi-
pament com el seu monitor 
podran donar un millor ser-
vei als usuaris. L’Ajuntament 
compta amb una subvenció 
del PAM de la Diputació de 
Tarragona per al finançament 
de les obres.
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Un mural per recordar el passat 
a la plaça Verdaguer

Subvencions per al transport escolar

L
a plaça Verdaguer 
compta amb una 
nova atracció que, 
com una porta al 

passat, permet viatjar 
fins al 1954: un mural de 
més de dos pisos d’alça-
da pintat per l’artista Roc 
BlackBloc.

L’obra parteix de la imat-
ge d’una postal antiga 
que mostra la font, les ca-
ses i diverses referències 
que evoquen les tasques 
agrícoles. L’artista ha ex-
plicat en el seu compte 
d’Instagram l’experiència 
viscuda al Pla.

“Després d’haver presen-
tat tres propostes, aquesta 
és la que fou escollida pel 
poble. Tal com m’explica 
el veïnat, en la ja habitual 
tertúlia a peu de mur, en 
el mural es pot veure en 
primer pla l’antiga creu de 
terme a la plaça Jacint Ver-
daguer, coneguda popular-
ment com plaça Sol de Vila. 

”Era l’entrada del poble, 
al peu de la creu hi havia 
l’abeurador. Els carros, en 
arribar al poble, hi feien 
parada perquè les mu-
les hi poguessin beure. 
La creu de terme era a la 
confluència del Camí de 
Valls i el Camí de Santes 
Creus. Actualment és a la 
Ruta del Císter, el GR 175.

D
ues famíl ies 
s’han benefici-
at ja dels ajuts 
per al transport 

escolar que concedeix 
l’Ajuntament. Han rebut, 
respectivament, 195 i 

”La font estava dedicada 
a Sant Isidre, patró de la 
pagesia. El 15 de maig els 
veïns de la plaça orna-
mentaven la font amb una 
garlanda que la vigília ha-
via sigut beneïda a l’esglé-
sia. Per a l’ornamentació 
floral de la font es feia una 
festa que esdevenia la ce-
lebració de la pagesia.

”El veí que comparteix 
tots aquests records des-
taca que anteriorment el 
patró dels camperols era 
Sant Galdric, un campe-
rol que, amb els seus dos 
germans, conreava les 
terres d’altri. Va defensar 
els drets dels pagesos, 
protegint-los dels abusos 
i maltractes dels senyors. 
Així, Sant Galderic o Gal-

dric fou patró dels pagesos 
fins a la seva substitució 
a partir del segle XVII. En 
paraules textuals del veí 
del Pla de Santa Maria: 
‘El patró era Sant Galdric, 
però els castellans ens el 
van fotre’.

”El mural reprodueix la 
cara nord de la plaça tal 
com era l’any 1954. Desta-
ca la façana de Cal Primo, 

L’artista 
ha explicat 
a Instagram 
la seva 
experiència 
al Pla

amb el rellotge de sol. Els 
veïns m’expliquen com la 
gent s’aplegava a la plaça 
i podia anar veient els dife-
rents rellotges de sol, n’hi 
havia tres, cadascun orien-
tat cap a un punt cardinal 
diferent. En la descripció 
de la imatge els ponents 
improvisats, destaquen 
com totes les cases teni-
en golfes, on els pagesos 
tenien pollets i gallines.

”Moltes gràcies a tot el 
veïnat del Pla de Santa 
Maria pel suport i acollida 
(i a Cal Bessó per l’obse-
qui/degustació. Un dels 
personatges que aparei-
xen al mural era de Cal 
Bessó). Treballar així es fa 
molt fàcil.”

Roc BlacBlock va ser no-
tícia poques setmanes 
abans de pintar el mural 
del Pla perquè l’Ajunta-
ment de Barcelona n’hi va 
esborrar un altre que havia 
creat a barri del Poble Sec 
a favor de la llibertat de Pa-
blo Hasél i amb la imatge 
del rei emèrit. Posterior-
ment, el mural va ser resti-
tuït pel mateix artista amb 
una nova configuració a la 
qual es van afegir l’actu-
al rei i el dictador Franco. 
Malauradament, en dies 
posteriors, tot el conjunt 
de murals de protesta van 
ser vandalitzats.

206 euros, en funció de 
les diferents circums-
tàncies de cadascuna. 
Aquestes quantitats co-
breixen el curs 2020-21 i 
per al pròxim curs s’obri-
rà una nova convocatòria.

El reglament d’aquests 
ajuts es va aprovar en 
el Ple Municipal del pas-
sat mes de gener. Per 
optar-hi, cal viure a més 
de tres quilòmetres de la 
zona escolar o tenir un 

desplaçament superior 
als 15 minuts.

Els infants han d’estar 
matriculats a la Llar d’In-
fants Quatrevents o a 
l’Escola Sant Ramon.
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L’Ajuntament
respon

Una jornada electoral segura

Petites 
millores

P
er a les elecci-
ons al Parlament 
de Catalunya del 
passat 14 de fe-

brer es va canviar l’em-
plaçament tradicional 
del col·legi electoral 
de l’Escola Sant Ramon 
al Pavelló Poliesportiu. 
Aquest espai, per les 
seves dimensions, per-
metia mantenir molt 
millor les mesures de 
seguretat en un mo-
ment en què els indica-
dors de la pandèmia del 
Covid-19 encara eren 
molt negatius.

Es va establir un itinera-
ri d’entrada per la porta 
principal i un altre de 
sortida per l’accés pos-
terior. Els membres de 
les meses comptaven 
amb mampares i altres 
elements de protecció. 

A
questa primave-
ra s’han instal-
lat taules amb 
bancs al pati 

dels grans de l’Escola 
Sant Ramon. La pandè-
mia ha limitat els usos 
de les diferents zones 
del pati i en aquesta part, 
fins ara, no hi havia lloc 
per seure.

A l’aparcament de la 
Ruta de la Capona de les 
barraques de pedra seca 
s’hi ha instal·lat bancs de 
fusta. En aquest indret 
tampoc no hi havia cap 
seient.

A tots ells se’ls van 
fer proves d’antígens 
que va pagar l’Ajun-
tament. Durant tota la 
jornada es va comptar 
amb dos agents cívics 
que van vetllar perquè 
es complís el protocol 
de seguretat establert 
per la Generalitat de 
Catalunya.

Aquest protocol també 
establia unes franges 
horàries recomanades 
que es van respectar 
sense problemes. El 

període de 9 a 12 hores 
estava reservat per als 
col·lectius de risc. De 
les 12 a les 19 hores, 
era per als votants que 
no pertanyien a cap dels 
col·lectius de risc ni es-
taven en quarantena. 

De 19 a 20 hores estava 
destinat per al col·lectiu 
de persones en quaran-
tena (contagiats, contac-
tes estrets i sospitosos) 
i es va reforçar la salva-
guarda dels components 
de les meses amb equips 
de protecció individual. 
Tot i així, cap persona en 
aquesta situació no va 
exercir presencialment 
el seu dret al vot al Pla.

A la taula que acompa-
nya aquestes línies po-
deu trobar el detall dels 
resultats electorals.

A la zona de lleure per a 
gossos del final del carrer 
Baldrich s’hi ha ubicat un 
banc amb marquesina. 
D’aquesta manera els 
propietaris poden aco-
modar-s’hi i comptar amb 
una mica de recer per al 
sol i també per als dies 
de vent.

Resultats

PARTIT VOTS %

JxCat 331 34,84

ERC 220 23,16

CUP 103 10,84

PSC 96 10,11

VOX 70 7,37

PDeCAT 36 3,79

Cs 30 3,16

ECP 28 2,95

PP 20 2,11

FNC 5 0,53

RCERO 3 0,32

MPIC 2 0,21

PCTC 2 0,21

PUM+J 1 0,11

TEBRE 1 0,11

UNIDOS SI 1 0,11

Cens 1.803

Vots 967 53,63

Abstenció 836 46,37

Nuls 17 1,76

Blanc 1 0,11

Es va 
canviar el lloc 
habitual 
per motius 
de seguretat
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Grups 
Municipals

Homenatge 
i agraïment
Fa algunes setmanes, tots els 
grups de l’Ajuntament vam 
retre homenatge a la Pepita 
Montcusí i al Dr. Alexandre Mo-
reno amb motiu de les respec-
tives jubilacions. El Dr. Moreno 
ha estat un quart de segle com 
a metge de capçalera al nostre 
poble i, com ell mateix va es-
mentar en les seves paraules 
d’agraïment, sempre ha tingut 
l’Ajuntament al seu costat.

La Pepita Montcusí ha treba-
llat 15 anys a l’Ajuntament amb 
una implicació i un grau de res-
ponsabilitat que sempre han 
anat més enllà del que s’espera 
d’un empleat públic, tant en la 
gestió diària com en els projec-
tes en què ha participat. Amb 
aquestes línies, volem refermar 
el nostre homenatge a tots dos.

Així mateix, volem manifestar 
el nostre reconeixement a to-
tes les treballadores i treballa-
dors de l’Ajuntament del Pla 
de Santa Maria. Sense el seu 
compromís i la seva dedicació, 
no seria possible comptar amb 
tots els serveis que la ciutada-
nia espera del municipi. 

El funcionament de l’admi-
nistració és cada vegada més 
complex i són més els aspec-
tes als quals cal parar atenció. 
L’equip de govern estableix 
pautes d’actuació i marca fites, 
però les persones que s’ocu-
pen del dia a dia fan tasques 
essencials perquè tot allò que 
depèn del municipi es desen-
volupi amb encert.

La nostra gratitud envers totes 
aquestes persones, en els seus 
diferents llocs de treball i en la 
seva diferent antiguitat en la 
plantilla municipal. Des d’aquí 
volem refermar també la dis-
posició a seguir treballant cada 
dia al seu costat per aconse-
guir tots plegats els millors 
resultats en el servei al nostre 
poble.

Retrobaments per 
seguir fent poble
Ha passat més d’un any des que 
va començar la pandèmia per la 
covid-19 i ha estat un any molt 
dur per a tothom. A dia d’avui, les 
nostres àvies i avis estan vacunats 
i a poc a poc ho estarem la gran 
majoria, però no podem abaixar 
la guàrdia. 

Arriba l’estiu i totes el volem gau-
dir, després d’un confinament i 
tantes restriccions se’ns ha creat 
una nova necessitat: poder cele-
brar les Festes Populars com: el 
Sant Joan, la Festa de les Neus, la 
Festa Major, actes culturals i fes-
tius en què ens retrobem amb tota 
la família i amb els amics. Passejar 
pel mig de la Rèria, gaudir de les 
nits a la fresca, de les fogueres, 
dels balls, de la cursa ciclista, dels 
cafès a mitja tarda, del concurs de 
paelles, de l’espardenyada, dels 
inflables infantils i del tobogan 
gegant... És el que més desitgem 
ara, volem tornar relacionar-nos, 
encara que sigui una estona, ne-
cessitem deixar enrere totes les 
pors viscudes. Encara trigarem 
perquè es puguin fer tots aquests 
actes però hem d’aprofitar el mo-
ment, això sí, amb cap i seguint 
totes les mesures de seguretat.

No hi ha cap dubte que ens tro-
bem davant d’una nova normalitat, 
com a societat ens hi hem adaptat 
i com a poble hem demostrat un 
cop més que si anem tots a una, 
les coses sempre van millor. 

Des de la CUP veiem la necessitat 
de seguir donant suport al comerç 
local i a totes les entitats de la nos-
tra vila perquè són el nostre eix 
social, perquè han hagut de fer un 
esforç immens per adaptar-se a 
aquesta situació, i n’han patit les 
conseqüències. 

Volem agrair públicament la tas-
ca que totes les professionals del 
món sanitari i social han fet durant 
aquest temps. Molta força a totes 
les famílies que han patit i estant 
patint la COVID i el nostre condol 
a aquelles que han patit pèrdues.

Plaques solars 
al terme del pla?
Actualment, al Pla, tenim una greu 
problemàtica: la instal·lació de pla-
ques solars. Des de la visió del sec-
tor agrícola, es pot entendre que 
els pagesos vulguin obtenir uns 
beneficis d’unes terres la majoria 
de les quals no produeixen mas-
sa, però el fet que lloguin aquestes 
terrenys implicarà que el paisatge 
canviï de forma irreversible.
Els grups municipals a l’Ajunta-
ment vam acordar suspendre 
l’atorgament de llicències per a 
la instal·lació de plaques solars 
pel termini d’un any, durant el 
qual “la regidoria d’Urbanisme 
ha d’elaborar una modificació del 
planejament per a la regulació de 
les instal·lacions de plantes elèctri-
ques solars fotovoltaiques, per tal 
que abans d’un any es pugui pro-
cedir a la seva aprovació inicial”.
Esquerra Republicana defensa la 
importància de les energies reno-
vables per aconseguir un model 
energètic més sostenible i vol 
crear vincles entre les adminis-
tracions públiques, partits polítics 
i societat civil per impulsar un 
Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica de Catalunya per as-
solir un model 100% renovable el 
2050. Aquest hauria de recollir, en 
d’altres, l’eficiència energètica, les 
energies de Km 0, les xarxes intel-
ligents de gestió i la democratitza-
ció del mercat energètic. 
Caldrà, doncs,  implantar un model 
amb uns criteris clars que garan-
teixi la participació i codecisió del 
territori, en concret dels ajunta-
ments, que protegeixi els espais 
naturals de valor, els espais amb 
patrimoni cultural... 
En definitiva, hem d’avançar cap 
al desplegament de les energies 
renovables, però amb una planifi-
cació territorial que n’estableixi els 
percentatges i que, a més a més  
vinculi la producció i el consum, tot 
afavorint en l’àmbit local, el foment 
de les comunitats energètiques, 
de l’autoconsum amb millores 
fiscals i la disminució de l’IBI.

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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Crèdits de les fotografies: Ajuntament del Pla de Santa Maria.

Premis de la Bicicletada Popular 2021
Foto 1:  Montse Ibarra, amb la seva filla, recull el premi de Joan Carles Sanahu-
ja. Foto 2: Família Bertol Calbet. Foto 3:  M. Carme Anglès. Foto 4: Vicenç Fe-
rré. Foto 5: Montserrat Pellejà. Foto 6: Antònia Segarra. Foto 7: Miriam Pérez.  
Foto 8: Núria Fortuny. Foto 9: Vicenç Fonts. Foto 10: Sergi Serramià
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