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• Aniol ALEMANY ROIG

• Aren AZOR GARCÍA

• Biel BARTOLOMÉ  
MONTCUSÍ

• Carla CRISTIÀ MALLO

• Aina FERREIRO GONZÁLEZ

• Maria Carme KEITA

• Sue MIRAMON PALAU

• Ivet MOYANO RUIZ

• Enric OLIVA BORDES

• Bruna PÀMIES CHORNET

• Joel ROSA FIGUERAS

• Jade SAUMELL NÚÑEZ

• Xavier SEGARRA  
MURISCOT

• Fènix SERRET JUNQUE

• Thiago SEVILLANO 
FERNÁNDEZ 

• Lluc SILVESTRE FERRÉ

• Jan TOSAS ROVIRA

• Alejandro ZURITA 
SÁNCHEZ

2 

Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

E
l món ens presenta reptes 
constants. Quan sembla 
que la pandèmia es va reti-
rant i, a poc a poc, gairebé 

tot va retornant a la mal anome-
nada “normalitat”, un conflicte 
bèl·lic ens ve a sacsejar. Tot i no 
ser aquest a casa nostra, no és 
menys cert que ens afecta de 
moltes maneres. De forma directa 
s’està notant en l’economia (aug-
ment del preu dels combustibles, 
etc.), ja tocada a causa de la crisi 
sanitària. 
El pressupost municipal per al 
2022 és un 4,5 per cent menor que 
l’equivalent del 2021, principalment 
perquè ja no s’ingressarà l’IBI de 
l’autopista, després que s’han alli-
berat els peatges. 

Malgrat les  
dificultats,  
com sempre  
hem fet,  
seguirem  
vetllant 
per les  
necessitats  
de les famílies

Malgrat això, i com sempre hem 
fet des del consistori, seguirem 
vetllant per les necessitats de les 
famílies. Cal recordar-ho perquè es 
tracta d’una tasca poc visible, la 
que es fa per ajudar les persones, 
en contrapartida, per exemple, a 
les actuacions urbanístiques, molt 
més tangibles. Al butlletí número 
20, d’octubre de 2020, dedicàvem 
una pàgina a la feina que es fa des 
dels Serveis Socials, que treballen 
sota el paraigua de l’Ajuntament. 
Els reptes no ens espanten i gràcies 
a una bona gestió, a un magnífic 
equip en tots els nivells de l’orga-
nització i a la perseverança som i 
serem capaços d’anar endavant i 
superar tots els inconvenients.
En aquest número, com és habitual, 
teniu un resum dels fets més des-
tacats de la vida del municipi així 
com informació detallada sobre els 
projectes i els serveis que estan en 
marxa o que aviat ho estaran.
Vull destacar que ja hem posat fil 
a l’agulla per iniciar la segona fase 
de la construcció de la residència 
per a la gent gran i que aviat s’en-
gegarà la segona edició dels pres-
supostos participatius. 
Com deia, el món és ple de reptes, 
d’anades i de vingudes. I algunes 
ens omplen de goig, com les dels 
nadons que han arribat durant el 
2021. Benvinguts! El futur és vostre.

VALS NADÓ 2021
Enguany hem donat la benvinguda als nadons següents i hem 
felicitat les seves famílies amb un val de 50 euros per adquirir 
productes per a infants a comerços locals.

Defuncions 2021
Aquestes són les persones que ens han 
deixat durant l’any 2021. Al Cel siguin.

• Pepita ABRIL CALERO
• Maria ALEMANY DUCH
• Jorge BARBARA NICOLÁS
• Teresa BOVÉ GUASCH
• Montserrat CALVET FIGUERAS
• Carlos CANELA MIQUEL
• Josep M. CANELA PLANA
• Joan CLOFENT RIBÉ
• Atanasio DE PABLO SIERRA
• J.A. DELVALLE GONZÁLEZ
• Roser FERRÉ ROIG
• Ramon FORTUNY PONS
• Tomás IGLESIA CAMPOS
• Juan Miguel JIMÉNEZ ARÀNEGA
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E
l dia 14 de maig, coincidint 
amb la Nit dels Museus, es 
podrà gaudir de la segona 
edició de l’experiència “El 

gust de la terra”, que agermana 
gastronomia i patrimoni. La conti-
nuïtat d’aquesta proposta ve im-
pulsada per la gran acollida de la 
seva primera convocatòria, que va 
ser molt ben valorada per tots els 
participants.

El seu nom juga amb l’ambigüitat de 
la paraula “terra”, referida tant als 
productes agroalimentaris d’aques-
ta, que en aquest cas, a més, són 
locals, com a les construccions de 
pedra seca que conformen la Ruta 
de la Capona. Es tracta, doncs, de 
degustar cuina de qualitat així com 
un oli i uns vins excel·lents i, també, 
d’assaborir la cultura i el paisatge.

Així doncs, aquesta iniciativa uneix 
el guiatge turístic per les construcci-
ons de pedra seca enmig de camps 
i boscos amb cinc maridatges de 
plats i vins; cadascun d’ells, en di-
ferents punts al llarg del recorregut. 

El punt de trobada serà el pàrquing 
de la Ruta de la Capona. Enguany hi 
haurà tres torns (a les 19:00 hores, 
a les 20:00 hores i a les 21:00 hores) 
i els grups seran de 30 persones, 
més nombrosos que els de l’any 
passat, en què es trobaven limitats 
per les restriccions a causa de la 
pandèmia. La passejada tindrà una 
durada aproximada de dues hores 
i el preu serà de 30 euros per per-
sona. Els tiquets es podran adquirir 
a partir del dilluns 4 d’abril en línia 
a elpladesantamaria.cat o de forma 
presencial a les oficines de l’Ajunta-
ment en horari d’atenció al públic.

La proposta serà servida, com en 
l’edició anterior, pel restaurant Ma-
sia del Pla i l’Oli El Carpi, pel celler 
Mas Vicenç i guiada per Sitac, Servei 
d’Informació i Turisme de l’Alt Camp.

La Ruta de la Capona permet des-
cobrir un entorn, un passat i un pa-

trimoni magnífics i sorprenents. Es 
va posar en marxa l’any 2002 i ha 
rebut ja centenars de visitants, pro-
vinents de diversos indrets del país. 
El mateix any va rebre el Premi a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
de l’Institut d’Estudis Vallencs. L’any 
2018 la UNESCO va declarar l’Art de 
la pedra seca: coneixements i tèc-
niques com a Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat. 

Valorar i conèixer la importància 
d’aquestes edificacions és el mi-
llor reconeixement a la pagesia i a 
moltes mans anònimes que van fer 
possibles aquestes veritables obres 
d’art, admirables per la seva tècnica 
i bellesa.   

Uneix el guiatge 
turístic per les 
construccions de 
pedra seca amb 
cinc maridatges  
de plats i vins

El gust de la terra
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NOVEMBRE
El dia 7, arrenca una nova edició del 
Cicle de Teatre amb Casats per 
amor a la pasta, una obra de Lluís 
Coquard representada pel Gruptea-
tre Bat, de Tàrrega, amb direcció de 
Joan Ribó. 

El dia 19, engega el Gran Recapte 
d’Aliments. Hi participen establi-
ments del Pla (Cal Bessó, Can Ferré 
i Caprabo).

El Col·lectiu de Dones celebra el 
seu 25è aniversari (Foto 1).

El dia 21 es presenta Natació, el nou 
poemari de Raquel Estrada Roig 
(Foto 2), al Lokal de Joves.

El 25, Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència Envers 
les Dones, l’Ajuntament se suma a 
la reivindicació i al Ple de final de mes 
se’n llegeix el manifest 2021. També 
s’afegeix a la campanya de l’Esport 
contra la Violència Masclista i col-
labora amb la difusió dels materials 
elaborats pel Col·lectiu Flora Tristán.

El Col·lectiu de Dones, en col·laboració 
amb l’Ajuntament, convoca totes les 
seves sòcies per anar des del seu lo-
cal fins a la plaça de la Vila (Foto 3), on 
es llegeix el manifest esmentat.

El dia 26, l’Escola Sant Ramon ret ho-
menatge als mestres jubilats del 
poble, amb motiu de la celebració, el 
dia 27, del Dia del Mestre. L’acte for-
ma part d’un projecte multidisciplinari 
desenvolupat per alumnes de 6è de 
Primària (Foto 4).

Els dies 27 i 28 de novembre tenen 
lloc els actes per La Marató de 
TV3, enguany dedicada a la salut 
mental.

S’inicien el dissabte amb la xerra-
da “La salut mental poble a poble”, 
organitzada pel Col·lectiu de Dones 
del Pla.

Replà de 
notícies

Segueix el bingo solidari per La Ma-
rató (Foto 5) i servei de bar, organit-
zats, respectivament, pel Catesplai 
Planenc i pels Diables del Pla. Al ves-
pre, s’hi suma el torneig de futbolí 
i billar al Local de Joves, organitzat 
per l’Associació de Joves del Pla.

Diumenge, La Xiruca Foradada pro-
posa una caminada pels volts del 
poble. Més tard, els infants i les seves 
famílies van a trobar els seus tions 
a la Ruta de la Capona.
 
A la tarda, arriba el torn de l’exhibi-
ció de patinatge (Foto 6) i el sor-
teig d’una cistella dels Supermercats 
Bonpreu-Esclat, a càrrec del Club Patí 
El Pla de Santa Maria.

El darrer dels actes per La Marató 
se celebra dimarts: Bingo solidari 
només per als socis del Casal de la 
Gent Gran, entitat organitzadora.

La recaptació total de les activitats 
gestionades per les entitats (Cates-
plai Planenc, Colla de Diables, Associ-
ació de la Gent Gran, Club Patí, Asso-
ciació de Joves i La Xiruca Foradada) 
i per l’Ajuntament (recerca del tió) 
puja a 4.736,20 euros.

La Biblioteca de l’Escola Sant Ra-
mon torna a obrir les portes al públic 
les tardes de dimarts, dimecres i di-
jous, de 17.00 a 19.00 h. 

El dia 30, hi ha Ple Municipal. El 
punt més destacable de l’ordre del 
dia és l’aprovació dels pressupostos 
per al 2022. En trobareu més infor-
mació a l’apartat L’Ajuntament res-
pon d’aquest butlletí.

DESEMBRE
La Biblioteca reprèn les seves ac-
tivitats. Del dia 9 al 16 es forma 
“L’arbre dels llibres preferits” 
amb les mans de totes les persones 
que triïn un llibre. El dia 14, sota el 
títol genèric de “Contes a la vora 
del foc”, els guanyadors del Pre-

mi Pilarín Bayés, Roger Valls, Manel 
Rosell i Mireia Mestres, llegeixen els 
respectius contes premiats.

El dia 10 acaba la campanya de 
vacunació contra la grip.

El dia 19 es juga, al Pavelló, un tor-
neig d’hoquei (Foto 7) amb un 
triangular entre l’equip de l’escola 
d’hoquei del Pla i els de les escoles 
de Mollerussa i del Vendrell. Tam-
bé, els veterans del Pla competeixen 
entre ells.

Els actes de Nadal s’inicien amb la 
cantada de nadales i l’encesa oficial 
dels llums de l’arbre. Entre les fites 
destacades hi ha la representació 
del Pessebre Vivent a càrrec de Ne-
xus Teatre (Foto 8). Enguany es pot 
gaudir de totes les activitats tradi-
cionals: recollida de cartes per part 
del Patge Reial, arribada dels Reis 
(Fotos 9, 10 i 11) i actes per als més 
petits. Tots ells, amb compliment de 
les normes establertes a causa de 
la pandèmia.

Juntament amb el programa, es 
reparteix la felicitació de l’Ajun-
tament, il·lustrada amb un dibuix 
d’Anna Milà Andreu, guanyadora 
del Premi Especial del concurs de 
l’any passat (Foto 12). 

A la Campanya “la Flor de Na-
dal”, realitzada durant les festes 
de Nadal, en què es venen flors de 
Nadal, rams de vesc i contes sobre 
valors, s’obté, al Pla, la quantitat 
neta de 379 euros. Es destinarà al 
projecte ‘Emergència a Haití’ de 
Mans Unides. 

Des de finals de mes els amos de 
gossos del poble ja disposen d’una 
nova àrea de lleure per als seus 
animals. Aquest és el segon espai 
que l’Ajuntament dedica a aquest 
ús i es troba en un terreny de pro-
pietat municipal, entre les cases de 
La Guixera i el Cementiri. 

1 2 3

4 5 6
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Replà de 
notícies

GENER
Per la Festa Major d’Hivern, torna 
l’Orquestra Montgrins en format de 
concert.

Els premis del concurs de dibuix 
infantil de Nadal (Fotos 13 i 14) es 
lliuren en el marc de l’espectacle in-
fantil que la clou, El follet de la llum i 
la fada de la neu, amb contes i can-
çons explicats i interpretats per Rat 
Cebrián i Domingo Garcia.

A la categoria A, per a nens i nenes 
de preescolar, el primer premi és per 
a Martina Rodríguez Giner; el segon, 
per a Julen Mignorance Castillo; i el 
tercer, per a Arlet Peña Piñol. 

A la categoria B, en què s’agrupen 
els cursos de primer a tercer de pri-
mària, Roc Peña Piñol n’és el gua-
nyador mentre que Cristina Català 
Batalla obté el segon premi i Oleguer 
Balañà Piñol, el tercer.

A la categoria C, la dels infants de 
quart a sisè de primària, Lucía Santos 
García obté el primer premi, Aitana 
Scarlet Acosta Ocaña, el segon; i 
Gemma Jiménez Bertran, el tercer. 
El dibuix de Lucía Santos és l’escollit 
per il·lustrar la felicitació nadalenca 
de l’Ajuntament del Pla per al 2022.

Els guardons consisteixen en lots de 
material escolar i de dibuix. 

El dia 8, l’Ajuntament posa en mar-
xa una escola de patinatge per a 
adults, que té lloc tots els dissabtes 

de gener i febrer al Pavelló esportiu, 
de 18:00 a 19:30 hores.

El dia 9, el C.E. La Xiruca Foradada, 
en col·laboració amb l’Ajuntament, 
organitza la primera sortida de 
l’any, per cremar els torrons, al 
terme del Pla.

El mateix dia, el teatre amateur tor-
na a la Sala Parroquial amb la repre-
sentació de l’obra Divorci, de l’autor 
brasiler Franz Keppler. a càrrec del 
Grup Tàndem, de Santa Perpètua de 
Mogoda.

La Biblioteca comença a oferir prés-
tec de llibres a tot el públic.

El dia 21, el Banc de Sang i de Tei-
xits visita el municipi.

El dia 25, se celebra Ple Municipal. 
El punt més destacat és l’aprovació 
de les noves bases de les beques 
per als ajuts per al desplaçament a 
l’escola i la llar d’infants. En trobareu 
més informació a l’apartat L’Ajunta-
ment respon d’aquest butlletí. 

Els primers pressupostos parti-
cipatius del Pla de Santa Maria es 
comencen a materialitzar (Foto 15). 
En trobareu més detall a l’apartat Pla 
de projectes d’aquest butlletí.

S’obre la convocatòria del concurs 
literari Vila del Pla, que enguany 
arriba a la seva edició número 25. 
Com l’any passat, s’adreça a infants 
i adolescents, des de tercer de pri-

7

8

9

11

10

12

13 14

mària fins a quart d’ESO i només hi 
ha modalitat de narrativa.

La façana del Portal de Cal Gil, 
l’accés a l’antic recinte emmurallat 
del Pla de Santa Maria des del nord, 
es restaura (Foto 16). La construcció 
estava molt deteriorada pel pas del 
temps i s’havien desprès part dels 
dibuixos i esgrafiats que la caracte-
ritzen. El Ple de del passat mes de 
juliol va aprovar concedir a la família 
Cunillera, propietària de l’edifici, una 
subvenció de 4.350 euros, que equi-
val a la meitat del cost de les obres. 
La restauració la porta a terme l’em-
presa Recop, de La Selva del Camp. 

FEBRER
S’anuncien els guanyadors del 
concurs de fotografia de la Fira 
del Vent del Pla de Santa Maria, que 
es va realitzar per Instagram obert a 
la participació de tothom. El lliura-
ment de premis es farà per la diada 
de Sant Jordi, de forma conjunta amb 
els del concurs literari Vila del Pla.

15

16
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El Rei Carnestoltes torna a gover-
nar el Pla de Santa Maria el dia 26 
com en les grans ocasions: amb rua 
de carnaval, pregó, sopar al Centre 
Cívic i ball. A més, hi ha una bona 
colla de premis per a colles, compar-
ses, carrosses i persones individuals:
 1r premi Comparsa : Colla Carna-
valera
 2n premi Comparsa: Colla Esbo-
jarrats
 3r premi Comparsa: Colla Corre-
cuita
 4t premi Comparsa: Nexus
 Millor disfressa 2022: Nexus
 Premi als més pilotes: 3 d’aqui i 
3 d’allà 
 Premi Verd: Nexus
 Premi la constància: Els Bailongos 
 Premi als més divertits: Colla Es-
bojarrats
 Premi als més originals: Colla La 
Sardina
 Premi a la millor coreografia: Colla 
Carnavalera
 Premi a la millor banda sonora: 
Grunions
 Premi als més planencs: La Sar-
dina
 Premi Grups: Els artistes

Aquest any, els nens i nenes de l’Es-
cola Sant Ramon i de la Llar d’Infants 
Quatrevents també se sumen a la 
festa amb una rua escolar que té 
lloc el dia abans i que acaba amb 

El primer premi, dotat amb 200 euros, 
ha estat per a “El nostre temps lliu-
re” (Foto 17), una fotografia signada 
per Kami Leiha que mostra el ball de 
gegants i gegantons al costat de l’en-
trada al recinte firal. 

El segon és per a Miquel Rodríguez, 
“micaelus 52” amb una imatge de les 
barques a la bassa de La Fàbrica (Foto 
18). El premi és de 100 euros.

El tercer premi és per a “Just Mireia”. 
Hi retrata un carro de vela (Foto 19) i 
li val 50 euros a la seva autora. 

En la categoria infantil, la imatge 
guanyadora és de “gian18” (Foto 20) 
i mostra la desfilada dels camions tu-
nejats al final de la primera jornada de 
la Fira del Vent. El premi consisteix en 
un abonament per a la Piscina Muni-
cipal per a l’estiu 2022.

El dia 6, se suspèn, per causa de 
malaltia, la representació d’El regust 
d’un record, d’Albert Casanovas Llort, 
a càrrec de la companyia La Fal·lera, 
de Reus. 

El Catesplai Planenc convoca la sor-
tida d’hivern, que es fa a La Pobla 
Cèrvoles els dies 12 i 13 de març per 
a infants i joves de P3 a 4t de l’ESO.

El dia 16, els “Contes a la vora del foc” 
tornen a la Biblioteca, amb el conte 
L’ovelleta que va venir a sopar, 
d’Steve Smallman i Joelle Dreidemy, 
explicat per la Laia Giner (Foto 21). 

El dia 20, a Valls, se celebra una tro-
bada d’escoles d’hoquei de la 
demarcació de Tarragona, orga-
nitzada per la Federació Catalana de 
Patinatge. Hi participa l’Escola d’Ho-
quei del Pla.

6 

Replà de 
notícies

el discurs del Rei Carnestoltes, uns 
versots i berenar per als participants.

Vegeu imatges de la celebració del 
Carnaval a la contraportada.

MARÇ
El dia 6, arriba una nova sessió del 
Cicle de Teatre amb l’obra Divorcia-
des, evangèliques i vegetarianes, 
a càrrec del grup Fila Zero, de Mont-
blanc. L’obra va ser escrita per l’autor 
veneçolà Gustavo Ott i es va estrenar 
l’octubre del 1989 a Caracas. 

L’Ajuntament aprova la convocatòria 
d’una plaça d’auxiliar administra-
tiu, amb caràcter de funcionari, i en 
publica les bases.

El dia 12, el Col·lectiu de Dones ce-
lebra la xocolatada (Foto 22) amb 
motiu de la festivitat de Santa Àgueda 
(5 de febrer) i llegeixen el manifest del 
Dia Internacional de les Dones (8 de 
març).

El dia 13, el Club de Tennis del Pla de 
Santa Maria ret homenatge al seu 
soci Manel Jiménez Delfín, tras-
passat ara fa un any en patir un atac 
de cor mentre practicava aquest es-
port. A la pista número 1 de les instal-
lacions del municipi s’ha col·locat una 
placa que li dona el nom d’aquest soci 
i en conservarà la memòria.

El dia 23 té lloc una altra sessió de 
“Contes a la vora del foc” a la Biblio-
teca. Laia Giner hi explica Quan les 
nenes volen alt, escrit per Raquel 
Díaz Reguera. Després del conte es 
realitza una activitat creativa per a 
tots els infants. També, les dones as-
sistents participen en una activitat per 
commemorar el Dia Internacional de 
les Dones (8 de març).

17 18

20

19

21 22
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Pla de  
projectes

7 

Renovació de  
paviment i 
clavegueram  
al carrer  
Joan Trenchs

El projecte executiu de les 
obres de remodelació del 
carrer Joan Trenchs ja està 
enllestit i sortirà a licitació 
durant el mes d’abril. Si es 
compleixen els terminis pre-
vistos, els treballs podrien co-
mençar a finals d’estiu i que-
dar enllestits durant la tardor.

La reforma afectarà tant el 
paviment com la xarxa de 
clavegueram del carrer, que 
actualment està molt mal-
mesa. El sol tindrà un aspec-
te similar al de la Réria, amb 
les voreres anivellades amb 
la calçada i el pas per als via-
nants delimitat per maons de 
color vermell.

Pel que fa a la xarxa de saneja-
ment, es renovarà completament 
per adequar-la a la normativa ac-
tual. En el cas d’aquest carrer, les 
canonades estan particularment 
deteriorades i això provoca mo-
lèsties als veïns, especialment en 
els dies de pluja intensa, perquè 
es produeixen vessaments i in-
undacions dels baixos.

El pressupost d’execució de 
l’obra està estimat en uns 
110.000 euros, dels quals 90.000 
els aporta la Diputació de Tarra-
gona, a través del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM). Aquesta és una 
de les principals inversions pre-
vistes en el pressupost municipal 
per al 2022.

Els treballs per canalitzar de for-
ma soterrada la Rasa del Tudores 
arriben a la seva fase final i es pre-
veu que s’enllesteixin entre finals 
d’abril i principis de maig. Alesho-
res finalitzaran les afectacions al 
trànsit de vehicles que s’han anat 
fent per trams a mesura que avan-
çaven les obres.

La part final és particularment com-
plicada de dur a terme, al punt on 
es connecta la nova canalització 
amb la que ja es va fer en el seu 
moment per sota del carrer Mos-
sèn Cabayol. En aquest indret s’ha 
d’excavar fins a tres metres i mig 
de fondària per fer un cub tancat 
que serveixi alhora de sobreeixidor 
i de decantador.

Aquest cub tindrà un accés prou 
gran com per permetre introdu-
ir-hi màquines per netejar periòdi-
cament l’acumulació de fangs. Al 

Avança la canalització  
de la Rasa del Tudores

mateix temps, ha d’impedir que en 
situacions de fortes pluges la con-
ducció es pugui arribar a col·lapsar 
per excés d’aigua.

La canalització es fa per a la recolli-
da d’aigües pluvials, que s’aboquen 
al torrent, mentre que la claveguera 
circula pel costat i el seu contingut 
es condueix a la depuradora. Al-
guns fragments del clavegueram 
també es refan si estan en mal 
estat o bé si cal modificar-ne el re-
corregut per deixar espai als nous 
conductes.

Al llarg del carrer també se situen 
embornals per recollir l’aigua que 
caigui en superfície, tant al Vall com 
a les vies que hi desemboquen: Ter-
rassa, Pujolet i Pujol. Sota d’aquest 
darrer hi circula una canonada que 
facilita el desguàs del carrer Major 
i se’n refaran els enllaços per millo-
rar-ne l’eficàcia.

Nova  
ampliació 
del  
Polígon 
Industrial
La Comissió d’Urba-
nisme de Catalunya 
ha donat la seva 
aprovació a una 
nova ampliació del 
Polígon Industrial 
del Pla, el que serà 
el PP8. Els terrenys 
que en formen part 
van des de la darre-
ra ampliació, situada 
damunt dels aigua-
molls, fins a la carre-
tera de Vila-rodona.

En total, la superfície 
d’aquesta ampliació 
és de vora 40 hectà-
rees i hi ha diverses 
empreses que ja han 
manifestat el seu 
interès per instal-
lar-s’hi.
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Segona fase de les obres de 
rehabilitació de La Fàbrica
Mentre avancen els treballs de 
la primera fase de la rehabilita-
ció de les antigues naus de la 
fàbrica Martí, Llopart i Trenchs, 
ja n’ha sortit a licitació la sego-
na. Aquesta té un pressupost 
de gairebé un milió d’euros i es 
preveu que es pugui adjudicar 
entre els mesos d’abril i maig 
perquè les obres no s’interrom-
pin entre les dues etapes.

La segona fase es centrarà en 
les façanes exteriors i interi-
ors de l’edifici. S’instal·laran 
noves fusteries, vidrieres i 
portes d’entrada i sortida, tant 
a les façanes exteriors com 
cap als patis interiors amb què 
comptarà l’edifici després de 
la rehabilitació. Així mateix, es 

millorarà l’aïllament tèrmic de tot 
el recinte.

En aquesta fase també s’avança-
rà en la compartimentació dels 
espais interiors, amb envans de 
guix laminat i portes de fusta. A 
més, es desplegaran tres xarxes 
d’instal·lacions: la recollida d’ai-
gües residuals connectada amb 
el clavegueram i les escomeses 
i distribucions principals d’aigua 
potable i d’electricitat.

Actualment s’està treballant en la 
consolidació de l’estructura i de 
les cobertes de l’edifici. També 
s’ha rehabilitat tot el sistema de 
recollida d’aigües pluvials i s’ha 
connectat amb la xarxa pública 
de clavegueram.

Durant les darreres setmanes, 
les naus ofereixen un aspecte 
insòlit, ja que se n’han desmun-
tat les teulades i l’espai queda 
a cel obert, cobert només pels 
cavalls i els embigats de fusta. 
Quan es refaci la coberta, la fi-
lera inferior de teules serà de 
peces noves, mentre que per 
a la superior s’aprofitaran les 
antigues que estiguin en bones 
condicions. 

A l’interior es pot veure ja l’as-
pecte que tindran els blocs 
d’habitacions. Aquestes tin-
dran un sostre propi, mentre 
que els espais comuns com ara 
els menjadors mantindran l’es-
tructura interior de les naus i 
els encavallats quedaran vistos. 

La distribució dels treballs a 
realitzar entre la segona i la 
tercera fase de les obres s’ha 
readaptat abans de treure-la 
a licitació per adaptar-la a les 
convocatòries dels fons Next 
Generation de la Unió Europea. 
D’aquesta manera es podrà sol-
licitar una subvenció d’aquests 
fons que, si s’obté, alleugerirà 
el pes sobre les arques muni-
cipals.

Millores 
a la zona 
esportiva
L’ampliació del gimnàs muni-
cipal està gairebé finalitzada. 
La nova sala polivalent entra-
rà en servei aquesta mateixa 
primavera, un cop acabades 
les obres i realitzada també 
la instal·lació de calefacció i 
d’aire condicionat. També s’ha 
posat a punt la megafonia del 
nou espai.

Amb l’entrada en funciona-
ment de la nova sala es can-
viarà també l’accés, que pas-
sarà a ser la porta que dona 
al carrer del Vall. Des d’allà 
es podrà anar cap a la sala de 

màquines, la polivalent i també 
cap als vestidors. 

Al Pavelló Poliesportiu s’ha po-
sat al dia l’interior amb la pintura 
dels murs i les columnes metàl-
liques. Els treballs han suposat 
la desaparició dels anuncis que 
decoraven les parets, entre els 
quals n’hi havia d’establiments 

que ja fa anys que van tancar 
les portes. D’ara endavant, la 
publicitat es farà amb vinils, 
amb la qual cosa serà més fàcil 
substituir-los quan sigui el cas.

A l’exterior, el Pavelló ha estre-
nat un nou cartell d’entrada i es 
pintarà el mur del camp de fut-
bol, així com la porta d’aquest.
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Pressupost municipal per al 2022

E
l pressupost municipal 
per al 2022 puja a un 
total de 2.438.000 eu-
ros, una xifra que és la 

mateixa tant per a la previsió 
d’ingressos com de despe-
ses. Globalment, és un 4,5 
per cent menor que l’equiva-
lent del 2021, principalment 
perquè ja no s’ingressarà l’IBI 
de l’autopista, després que 
s’han alliberat els peatges. 

Les principals inversions pre-
vistes per a aquest exercici 
són la segona fase de les 
obres de rehabilitació de La 
Fàbrica per acollir la residèn-
cia de gent gran i la remode-
lació del carrer Joan Trenchs. 
De totes dues en podeu trobar 
més informació a l’apartat Pla 
de Projectes d’aquest butlletí.

Pel que fa al finançament de 
les obres de La Fàbrica, ini-
cialment s’hi havia destinat 
202.000 euros. Posteriorment, 
però, s’hi han afegit 1.266.085 
euros que ja hi estaven des-

tinats al pressupost del 2021 
però que no es van arribar a 
executar. D’aquesta manera, 
la partida s’acosta a 1,5 mi-
lions d’euros per a aquesta 
anualitat.

Una altra inversió important 
serà la construcció d’un gual 
en l’accés a la partida de 

Baiona. Pel que fa a aquesta 
obra, està previst signar un 
conveni amb l’Ajuntament 
de Valls per compartir la des-
pesa, atès que la infraestruc-
tura es situa just en el límit 
dels dos termes municipals. 
Tant el gual com la refor-
ma del carrer Joan Trenchs 
compten amb subvencions 

S’han canviat 
per arribar a 
més famílies

del PAM de la Diputació de 
Tarragona. 

A l’apartat d’ingressos per al 
2022, la variació més signifi-
cativa és la baixada del capí-
tol corresponent a impostos 
directes. Si aquest any la pre-
visió era ingressar 1.139.000 
euros, per al 2022 es compta 
amb 1.073.000 euros.

Aquest any, l’Ajuntament 
confia que es puguin obte-
nir recursos dels fons Next 
Generation que facin inne-
cessari recórrer al romanent 
de tresoreria per finançar els 
treballs de la residència. La 
partida assignada a La Fàbri-
ca, de 202.000 euros, era la 
més gran del capítol d’inver-
sions i ara s’ha incrementat 
encara més.

El pressupost es va aprovar 
en el ple del passat 30 de 
novembre amb els vots fa-
vorables dels vuit regidors de 
Junts pel Pla. Els regidors de 
la CUP hi van votar en contra 
mentre que el regidor d’ERC 
es va abstenir

L’Ajuntament
respon 
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Noves bases  
per als ajuts  
al transport escolar

Cap a la carpeta  
ciutadana digital

L
es bases que regu-
len els ajuts per al 
transport escolar, 
per a les famílies 

que han de portar la ca-
nalla a la llar d’infants 
Quatrevents o a l’escola 
Sant Ramon s’han mo-
dificat amb l’objectiu 
d’augmentar-ne l’abast.

D’una banda, s’ha redu-
ït de 25 minuts a 15 el 
temps de desplaçament 
a l’escola des del domi-
cili que s’exigia per optar 
a les beques. De l’altra, 
s’ha canviat un llindar de 
renda universal per un 

L
’Ajuntament, amb el 
suport del Consell 
Comarcal i la Dipu-
tació, està prepa-

rant la implantació de la 
carpeta ciutadana digital 
que permetrà fer molts 
més tràmits de mane-
ra digital. Entre aquests 
hi haurà la sol·licitud de 
certificats –com el d’em-
padronament– o de per-
misos d’obra. També es 
podran pagar les taxes 
corresponents de forma 
telemàtica i es rebran els 
documents en format 
electrònic.

Per a les persones grans o 
que tenen dificultats amb 

sistema de puntuació en 
el qual es té en compte 
la renda però també altres 
factors.

Entre aquests, si es tracta 
d’una família nombrosa o 
monoparental, si es tracta 
d’un infant discapacitat o 
si es té més d’un nen o 
nena matriculats a la llar 
d’infants o a l’escola.

la informàtica, a les oficines 
de l’Ajuntament podran 
disposar d’un ordinador i 
el suport de persones de 
l’administració que els aju-
daran a dur a terme el trà-
mit. A més, també es podrà 
sol·licitar el certificat digital, 
un element que serà indis-
pensable per fer tràmits 
davant de l’administració.

Fa uns mesos, tècnics del 
Consell Comarcal ja es van 
desplaçar al Pla puntual-
ment, durant uns dies, per 
rebre sol·licituds de cer-
tificat digital. Ben aviat, el 
tràmit es podrà dur a terme 
de forma permanent des 
de les oficines municipals.

INGRESSOS
1. Impostos directes  1.073.000,00 € 

2. Impostos indirectes  50.000,00 € 

3. Taxes i altres ingressos  447.200,00 € 

4. Transferències corrents  617.300,00 € 

5. Ingressos patrimonials  5.500,00 € 

7. Transferències de capital  245.000,00 € 

Total  2.438.000,00 € 

DESPESES
1. Personal  682.900,00 € 

2. Despeses corrents  1.140.800,00 € 

3. Despeses financeres  10.000,00 € 

4. Transferències corrents  95.500,00 € 

6. Inversions  481.700,00 € 

9. Amortització de prèstecs  27.100,00 € 

Total  2.438.000,00 € 
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Els pressupostos participatius  
del 2021 es fan realitat

I se’n prepara l’edició de 2022

E
l Parc La Fàbrica 
compta amb dos 
nous jocs infan-
tils i dues taules 

de pícnic que són la 
primera part del resul-
tat dels pressupostos 
participatius del 2021. 
La segona part consisti-
rà en la il·luminació del 
voltant de la bassa, per 
a la qual s’estan realit-
zant proves per trobar 
la millor solució.

Els nous jocs són un 
gronxador doble i un to-
bogan de grans dimen-
sions, amb una rampa 
d’acer inoxidable de tres 
metres. Està situat en el 
desnivell entre la part su-
perior i inferior del Parc i 
per tornar a pujar es pot 
optar per una rampa de 
fusta o bé per donar la 
volta al camí de terra.

El tobogan està homolo-
gat per a infants a partir 
de tres o quatre anys. Per 
accedir-hi, els petits han 
de ser prou alts com per 
salvar l’alçada del graó 

J
a s’està preparant la 
segona edició dels 
pressupostos partici-
patius. Per segon any 

consecutiu, planenques i 
planencs podran decidir 
a què es destinen 50.000 
euros de la despesa muni-
cipal. Les fases del procés 
i les normes de participa-
ció seran molt semblants 
a les de l’any passat i el 
calendari es farà públic 
ben aviat.

des i instal·lades per 
l’empresa Happyludic. 
El cost total ha estat de 
19.500 euros, amb l’IVA 
inclòs. La resta fins als 
50.000 que contempla-
va la partida guanyadora 
dels pressupostos parti-
cipatius es destinarà a la 
il·luminació de la bassa i 
el parc.

La primera fase, la presen-
tació i explicació, enguany 
serà més senzilla perquè ja 
tenim un precedent. Es dis-
tribuirà un fulletó perquè 
tothom qui vulgui pugui 
presentar propostes. No-
més cal estar empadronat 
al Pla o bé tenir-hi una se-
gona residència i no hi ha 
límit d’edat.

Les propostes han de ser 
inversions d’interès gene-

ral o compres de bens no 
consumibles (com ara ma-
quinària) i han de dependre 
de l’Ajuntament. Cal que 
siguin concretes i noves, 
viables i que sigui possible 
avaluar-ne el cost. Coses 
que no es poden proposar 
són contractar personal, in-
versions que valguin més 
de 50.000 euros o lloguers 
d’edificis o vehicles. Tam-
poc subvencions, premis 
o ajudes.

El conjunt de propostes 
presentades passa després 
a una comissió tècnica que 
les classifica, les valida o 
desestima, si es dona el cas 
les fusiona i les valora eco-
nòmicament. Amb la llista 
de propostes acceptades 
es fa una nova butlleta que 
serà la base per a la votació 
popular. En aquest cas, per 
votar caldrà tenir més de 16 
anys, identificar-se i estar 
empadronat al Pla. 

L’Ajuntament
respon
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d’accés o bé necessiten 
que un adult els ajudi. Pel 
que fa al gronxador, és 
doble i té una plaça amb 
cistella per als menuts i 
una de normal, per als 
més grans.

Les taules de pícnic s’han 
situat juntes i s’ha deixat 
espai perquè se n’hi pu-

gui afegir una de plega-
ble al mig. L’Ajuntament 
havia rebut moltes petici-
ons per incorporar aquest 
mobiliari al parc, ja que és 
un indret on s’organitzen 
festes infantils a l’aire lliu-
re, quan ve el bon temps.

Les noves incorporaci-
ons han estat fabrica-
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Grups 
Municipals
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Aprofitem  
les oportunitats
La nostra missió és treballar al 
servei del municipi. A l’inici de 
la legislatura ens vam marcar 
molts objectius per fer-ho i, en 
aquest punt, podem afirmar que 
ja n’hem assolit un bon nombre. 
Els podeu trobar detallats als but-
lletins municipals publicats, on 
expliquem, amb transparència, 
tot el que fem.
Si bé és cert que a la vida es fan 
plans i, de vegades, no van com 
haurien d’anar (tot sovint per 
causes imprevistes), també ho 
és que, de tant en tant, sorgeixen 
oportunitats inesperades que cal 
saber detectar i aprofitar.

Un exemple d’això el tenim en les 
obres del Vall, a punt de finalitzar, 
que han estat possibles gràcies a 
haver-nos acollit a una subvenció 
de l’ACA destinada a minimitzar 
el risc d’inundació en zones ur-
banes. Aquesta intervenció haurà 
convertit aquesta part del poble 
en un espai segur, evitarà desas-
tres causats per fortes pluges i 
qui sap si, en el futur, permetrà 
que el Pla pugui créixer en aque-
lla direcció.

Una altra història una mica dife-
rent és la de les terrasses musi-
cals, nascudes a rel de la pandè-
mia, en un moment en què no 
es podia reunir molta gent en un 
interior i en què tant el sector de 
la restauració com els artistes 
ho estaven passant malament. 
Aquesta iniciativa va sorgir per 
pal·liar aquesta situació: les per-
sones tenien ganes de sortir, als 
bars i restaurants els calien cli-
ents i als músics, actuacions. La 
proposta va tenir tan bona acolli-
da per part de planencs i planen-
ques que va arribar per quedar-se 
i ja n’estem preparant la tercera 
edició. Diuen que els catalans de 
les pedres en fan pans i en aquest 
cas potser hagi estat així.

Hi ha coses que no es poden 
prometre al cent per cent, però 
seguir aprofitant totes les oportu-
nitats és i serà sempre el nostre 
compromís.

La repressió continua
La repressió de l’Estat espanyol 
contra l’independentisme ha es-
tat més forta que mai des de l’any 
2017.  Actualment, hi ha milers de 
persones que l’han patida judicial-
ment, amb multes, persecucions, 
detencions, exilis o empresona-
ments. I sembla no tenir aturador. 

Aquesta repressió s’agreuja quan 
el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya es presenta com a acusa-
ció o quan exerceix violència poli-
cial desproporcionada. Aquest fet 
empitjora les relacions entre l’in-
dependentisme, en especial entre 
la societat civil i els presumptes 
representants polítics.

Avui, hi ha unes 3.300 persones re-
presaliades a tot Catalunya; 12 de 
l’Alt Camp. Les principals causes 
de què se les acusa són: partici-
par en les manifestacions post-
sentència –octubre de 2019-, el 
tall de la Jonquera –novembre de 
2019- i altres accions del Tsunami, 
la protesta de rebuig a la presència 
de VOX a Valls –febrer de 2021-, 
injúries a la corona i la possible 
participació amb Anonymous. 

El març de 2021 es va crear el col-
lectiu “L’Alt Camp no té por” amb 
l’objectiu de donar suport a les 
encausades i les seves famílies. 
Al seu torn, pretén visibilitzar la 
repressió, conscienciar i crear una 
xarxa de solidaritat ferma. Arran 
del que estem vivint, de ben segur 
que tindrà recorregut. 

Per acabar, volem donar molts 
ànims al Guillem Fonts, regidor de 
la CUP, pel seu nou càrrec com a 
conseller al Consell Comarcal de 
l’Alt Camp. Cada dos anys els con-
sellers de la CUP de la comarca 
fan relleu perquè tots els munici-
pis amb representació del partit 
puguin tenir veu al Consell. Des 
d’aquí, hi seguirem aportant el 
nostre granet de sorra. 

Quants béns  
municipals tenim?
L’Ajuntament és propietari de 
molts béns immobles (cases, edifi-
cis, parcel·les, equipaments,...) que 
s’han anat adquirint, s’han heretat, 
etc. Molts d’aquests cobreixen les 
necessitats del nostre poble, però 
tots tenen una funció clara i s’hi 
realitza el manteniment i/o la re-
modelació adequats? En d’altres, 
se sap ben bé què cal fer-hi? 

Disposem d’equipaments espor-
tius, com el Camp de Futbol, el 
Pavelló Poliesportiu, el Gimnàs, la 
Pista Poliesportiva Oberta, les Pis-
tes de Tennis i la Piscina. Aquests 
afavoreixen un bon desenvolupa-
ment personal i per tant cal optimi-
titzar-los al màxim i fer-ne un bon 
manteniment. 

D’equipaments lúdics, tenim El 
Centre Cívic “La Pista”, el qual és 
un espai polivalent on s’hi realitzen 
activitats festives i també classes 
diverses. Des de fa anys que cal-
dria haver-s’hi fet un remodelació 
a fons (canviant la moqueta de les 
parets) i també la construcció del 
vestíbul, el qual hagués permets 
reduir considerablement el con-
sum d’electricitat (calefacció o 
refrigeració). 

Tenim també equipaments edu-
catius com l’antic consultori mè-
dic, on hi ha l’actual Centre Obert. 
Aquest edifici és l’adequat per a 
dur a terme aquestes tasques o 
se’n podria plantejar la venda?  

L’Ajuntament és propietari de 
parcel·les a la Torre de Santa Ma-
ria, al Polígon Industrial, del terreny 
situat sota del Poble Nou, de l’edifi-
ci del Sindicat, de cal Cabrer, ... Tots 
aquest béns són un bon patrimo-
ni important amb el qual podem 
comptar si convingués. 

Personalment penso que, davant 
d’un fet tan transcendental com 
la construcció de la Residència 
per a la Gent Gran a la Fàbrica, cal 
plantejar la venda d’alguns béns 
immobles per tal d’afrontar la gran 
despesa que això suposa i alhora 
estudiar la necessitat dels projec-
tes com la Cooperativa.

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

Crèdits de les fotografies: Ajuntament del Pla de Santa Maria, Club Patí El Pla de Santa Maria
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