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Presentació

des. Al Replà de notícies, la crònica
del dia a dia, un espai on els planencs
i planenques del futur podran anar a
consultar la història quotidiana. Al
Destacat de tardor, dues novetats
pensades per a les persones que
tenen cura de nens i nenes i per als
més joves.

Mateu
Montserrat
i Miquel
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Alcalde
del Pla de
Santa Maria

A

quest butlletí que teniu a
les mans és el que en fa
vint-i-un des que al març
del 2015 vam encetar
aquest format, amb la voluntat
d’informar amb regularitat, i amb
la màxima transparència, de tota
l’activitat municipal.

El Butlletí Municipal
reflecteix el
compromís
d'informar amb
transparència

Arriba, com sempre, carregat de da-

L’apartat Pla de projectes recull tant
propostes previstes com d’altres ja
acabades o en procés. L’Ajuntament
respon explica diverses actuacions
que es duen a terme i, també, diversos temes d’interès per a la població.
Hi trobareu, entre d’altres, els resultats de la segona edició dels pressupostos participatius, que es van donar
a conèixer mentre estàvem enllestint
aquest número.
És el darrer de l’any però en seguiran
més perquè el compromís de mantenir tothom ben informat continua i
perquè a l’horitzó encara hi ha moltes
coses per fer i per explicar.

Tancament de comptes del 2021

E

n el Ple Municipal
del passat 26 de
juliol es va aprovar el tancament
del compte general de
l’Ajuntament del 2021.
Les despeses (obligacions reconegudes) pugen
2.828.686 euros i els in-

gressos (drets reconeguts), 2.682.584 euros.
La diferència, 146.102
euros, no comporta cap
endeutament perquè es
cobreix amb el romanent de caixa. El pressupost aprovat inicialment
preveia uns ingressos i

despeses de 2.551.300
euros.
En total, el 2021 es van dedicar a inversions 802.698
euros. La major part
d’aquesta quantitat va anar
dedicada a la rehabilitació
de La Fàbrica. Enguany es

completarà la primera fase,
que inclou refer les teulades,
i ja s’ha iniciat la segona, centrada en les instal·lacions.
En els quadres que acompanyen la informació podeu
veure el resum d’ingressos i
despeses per capítols.

Despeses

Ingressos
1.330.082,79€

1

Despeses de personal

643.858,38€

Impostos indirectes

47.311,76€

2

Despeses corrents en
béns i serveis

1.179.357,72€

3

Taxes, preus públic
i altres ingressos

409.291,68€

3

Despeses financeres

13.106,59€

Transferències corrents

780.090,99€

4

Transferències corrents

62.814,13€

4

0,55€

6

Inversions reals

5

Ingressos patrimonials

Transferències de capital

65.414,16€

6

Transferències de capital

0,00€

7
8

Actius financers

65.414,15€

7

Actius financers

9

Passius financers

26.043,46€

1

Impostos directes

2

Total

115.807,02€
2.682.584,79€

Total

802.698,02€

2.828.686,01€

3

Temps per a les persones

Medi
Destacat
ambient
de
tardor
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quest setembre ha arribat al nostre municipi
“Temps x Cures”, sota
el paraigua pel Departament d’Igualtat i Feminismes de
la Generalitat de Catalunya, que
finança els ajuntaments de més
de 20.000 habitants i els consells
comarcals per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per
a infants.

El Local de Joves
obrirà els dijous
a la tarda
i comptarà
amb un
dinamitzador
juvenil

En el cas del nostre municipi, consisteix en un espai de deures gratuït adreçat a nens i nenes de 6 a
12 anys que té lloc a la biblioteca
els dilluns de 16:30 a 19:30 hores
sota la supervisió d’un monitor de
la Fundació Pere Tarrés.
Es tracta de facilitar que les persones que habitualment tenen cura
d’aquesta mainada puguin gaudir
d’unes hores per fer gestions, anar
al metge o d’un temps per dedicar-lo a elles mateixes.
Cal remarcar que “Temps x cures” és
una activitat al marge del funcionament de la biblioteca, que enguany
obre, com el curs passat, els dimarts,
els dimecres i els dijous, però en un

nou horari, de 16:30 a 18:30 hores,
per fer-lo més compatible amb la
jornada escolar.
D’altra part, i en el marc del Pla Local de Joventut, el Local de Joves
del Pla obrirà, des del dia 20 d’octubre, tots els dijous de 16:00 a 20:00
h. i compta amb un dinamitzador
juvenil. Això es fa amb la voluntat
d’oferir un espai de trobada i lleure
per a joves d’entre 12 i 18 anys.

Aquesta iniciativa era a punt de
dur-se a terme en el moment en
què es va decretar l’estat d’emergència a causa de la pandèmia de
Covid-19 i no s’ha pogut concretar
fins ara.
Les dues propostes, d’alguna manera, afegeixen valor al temps de
les persones en un món en què el
temps és un dels béns més preuats
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Entre d’altres, aquesta transferència dona suport als ens locals per
a la creació de nous serveis de
cura infantil de proximitat i fora del
temps i àmbit educatiu.
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Nom
Cognoms

JUNY
El dia 18 de juny s’enceta una nova
temporada de la Piscina Municipal
amb una jornada de portes obertes. Enguany no hi ha restriccions i
tornen les sessions d’Aquazumba.
Se celebra un dinar amb motiu del
17è aniversari de l’Associació
de la Gent Gran del Pla.
El dia 23, arriba la Revetlla de Sant
Joan, organitzada per La Barraca, la
Colla de Diables del Pla i l’Associació de Joves i amb sopar popular,
carretillada, encesa de foguera i
música en directe.
El dia 28, amb motiu de Dia de l’Orgull LGTBI, l’Ajuntament se suma a
la tolerància zero a la discriminació
vers aquest col·lectiu.

JULIOL
El dia 2, arrenca la tercera edició de
les Terrasses Musicals, amb els ja
tradicionals sopars a la fresca amb
música en directe, una iniciativa que
va sorgir per donar suport a l’hostaleria i als artistes de proximitat i
que ja ha esdevingut un clàssic dels
vespres de dissabte a l’estiu. El tret
de sortida va a càrrec de Domi Garcia a la Cafeteria El Punt (Foto 1).
I el mateix dissabte, al Local de Jo-

2
ves, és el torn de la Nit de "cues de
gallina" i torneig de futbolí, una
vetllada amb còctels i DJs.
El dia 4, i fins el 29, la Piscina acull
els cursets de natació.
El dia 5, s’inicien les activitats d’estiu gratuïtes especialment pensades
per als més joves amb una sessió de
Bubble Football.
I el dia 7, comença el Taller d’Arts
Escèniques, organitzat per Nexus
Teatre i a càrrec de Mònica Bartolí
Fàbregas. Consta de quatre sessions
en total en què es treballen l’univers del clown, la paraula a través
del cos, la lectura del teatre de text
i la construcció de personatges.
La música de la Terrassa Musical del
dia 8 la posen Jordi Adserà i Laia
Martí Duet al Bar de la Piscina
(Foto 2).
El dia 9, el grup xou Hunger Games del Club Patí El Pla de Santa
Maria (Foto 3) participa al Campionat de Catalunya de Xous Promoció
a Cassà de la Selva i aconsegueix
la quarta posició entre setze coreografies. Tanca la temporada, a més,
amb la quarta posició al Campionat
Nacional del Consell Esportiu i el reconeixement a la Nit de l'Esport per
trajectòria de la temporada 2021-22.

3
El mateix dia, torna l’Aplec de
sardanes “Aires Planencs” (36a
edició) en el seu el format habitual, amb dues tandes de sardanes,
a la tarda i a la nit, interpretades
per la Cobla Reus Jove, i sopar de
germanor.
El dia 13, i durant tres dimecres, els
nens i nenes de 10 a 14 anys són
cridats a la trobada “Portem els
Capgrossos” (Foto 4), un espai per
als qui vulguin portar els Nans centenaris del Pla.
A partir del dia 15, i fins el 29 d’agost,
es poden votar els pressupostos
participatius 2022. En trobareu
tots els detalls a l’apartat L’Ajuntament respon d’aquest Butlletí.
S’obre la inscripció per als expositors de la Fira del Vent 2022 i
s’anima els nois i noies de 13 anys o
més a participar-hi com a voluntaris/
voluntàries.
El dia 16, Mel i Mató amenitza la
Terrassa Musical del Cafè el Sindicat.

4

5

Lear Corporation fa donació a
l’Escola Sant Ramon de cinc ordinadors de sobretaula amb monitors i accessoris, cinc portàtils, una
pissarra interactiva (1,85m x 1,28m)
i un projector (Foto 5).

5
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El dia 23, Fito Luri actua a la Terrassa Musical del restaurant Masia
del Pla.
El mateix dia, l'Associació de Joves
proposa una nova Nit de “cues de
gallina". Aquesta vegada amb torneig d'escacs, mojitos i la música
dels seus DJ's més joves.
El dia 25, el Banc de Sang visita el Pla.
El dia 26, se celebra un Ple Municipal. En trobareu més informació a
la pàgina 2 d’aquest Butlletí.

El mateix dia, Marina Freixas amenitza la Terrassa Musical del Bar La
Placeta.

AGOST
El dia 5, els amants de la música tenen una cita amb el concert d’orgue a càrrec de Jordi Figueras
dins del XLIIè Cicle Els Orgues de Catalunya a l’Església de Sant Ramon
(Foto 9). Aquest acte marca l’inici
dels actes de la Festa de les Neus.
Després dels dos anys marcats per
la pandèmia, aquesta edició ha tornat a la normalitat i s’han recuperat
els actes tradicionals. Dissabte 6, hi
ha cercavila amb pedregada de caramels i sopar popular organitzat
pel Catesplai Planenc. I, el diumenge 7, la missa solemne compta amb
un Concert per la Pau de la Coral
del Pla i la gent gran es torna a
trobar en el dinar de germanor
de la seva Diada, amb espectacle
inclòs.

Teresa Grau i Magriñà (Foto 11), per
tractar-se de la parella de més edat
assistent al dinar; i, també, a la Sra.
Montserrat Domènech i Guasch
(Foto 12), per ser la persona més gran
assistent al dinar, amb 101 anys.
El dia 14, la cercavila enceta la
Festa Major, que enguany compta amb el músic planenc Carles
Valls com a pregoner. Al programa
d’actes es troba una gran varietat
d’activitats; entre d’altres, correbars, espardenyada popular, festa
jove, paellada popular, sopar de
cloenda, actuacions musicals, festa
de l’escuma, espectacles infantils,
inflables a la Piscina, missa amb
l’actuació de la Coral del Pla, ball
de gitanes, sardanes, teatre, futbol i
la tradicional cursa ciclista pel circuït
urbà. Enguany s'ha confeccionat un
maillot exclusiu d’aquesta cursa
(Foto 13). Es pot comprar a l'Ajuntament per 35 euros.

9

A la sobretaula, s’obsequia amb un
ram de flors els matrimonis formats
pel Sr. Jaume Canela i Cunillera i
la Sra. Rosa Canela i Canela (Foto
10) pels seus 50 anys de casats, i pel
Sr. Ramon Canela i Martí i la Sra.

12

10

11

13
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I el diumenge 20, el Pla es mulla
per l’esclerosi múltiple (Foto 7),
amb la col·laboració del Col·lectiu
de Dones del Pla.

El dia 30, es lliuren diplomes i medalles a la canalla participant al curs
de natació d'aquest estiu (Foto 8).
La festa de cloenda acaba amb un
berenar.

El Pla de Santa Maria

El dia 19, un Taller de Circ (Foto 6)
a la plaça de la Vila fa les delícies
dels més petits.
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Durant el sopar de cloenda es dona
a conèixer el nou cartell de la
Fira del Vent 2022 (Foto 14). En
són protagonistes els gegants Serè
i Marinada. La il·lustració és obra
de Carme Ledesma, de Coma-ruga,
que ha guanyat el concurs amb més
participació fins al moment, amb un
total de 19 obres presentades.
El dia 20, es reprenen les Terrasses
Musicals, amb Blark Duet, amb la
Cristina Español, que toca a la Cafeteria L’Esplanada (Foto 15).

SETEMBRE

Amb l'arribada del curs escolar, la
Piscina Municipal tanca les seves portes. Tanmateix, el Bar de la
Piscina segueix obrint tots els caps
de setmana fins a finals de setembre.
El dia 6, la Biblioteca reobre i estrena nou horari: de 16:30 a 18:30
hores els dimarts, els dimecres i
els dijous. S’avança mitja hora per
fer-lo més compatible amb l’horari
escolar.
El dia 9, Mònica Solé i Padró,
directora dels Serveis Territorials
de Justícia a Tarragona, presideix
l’ofrena floral en record dels Fets
de 2 de setembre de 1642 (Foto
16). La Coral Parroquial hi interpreta
diverses cançons.

El dia 4, es torna a organitzar, després de la pandèmia, l’esmorzar
anual de la Penya Barcelonista.

Butlletí Municipal

El mateix dia es disputa la 5a Clàssica Xavier Tondo, que passa per
l'avinguda Gaudí del nostre municipi.

17

16

18

El dia 10, es fa la Pujada de les
Quatre Barres al Replà de Sant
Ramon, organitzada amb la col·
laboració del C.E. La Xiruca Foradada.
L’Onze de Setembre es recupera la
paella popular al recinte del Parc
La Fàbrica, amb cantada d’havaneres a càrrec del grup Penjats de
l’Ham a la sobretaula i rom cremat
(Fotos 17 i 18).
A partir del dia 12, el Gimnàs Municipal amplia el seu horari i obre
sense interrupció des de les 9:00
fins a les 21:00 hores.
El dia 26, arriba al nostre municipi
“Temps x Cures”. En trobareu
tots els detalls al Destacat de tardor
d’aquest Butlletí.

7

Reformes al Centre Cívic
i els carrers Mercè i Montserrat

Pla de
projectes

Als carrers Mercè i Montserrat, el projecte preveu una
remodelació completa del
paviment, el clavegueram i
l’enllumenat. Les voreres, ac-

El clavegueram separarà la recollida d’aigües pluvials i residuals
i es renovaran les conduccions.
Els cables elèctrics, de telèfon i
de fibra òptica passaran a anar
soterrats. Pel que fa a l’enllumenat, se substituiran tots els
fanals actuals per d’altres més
moderns i amb tecnologia led.
Al Centre Cívic es farà un nou accés principal que millorarà tant

la climatització com l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda. Es canviaran els paviments, la instal·
lació elèctrica, incorporant
també llums led, es revestiran parets i sostres per millorar l’acústica i es renovarà
el mobiliari existent.
El projecte contempla crear
un nou concepte de llotges
per fer un espai més ampli
i confortable i introduir en
la decoració elements simbòlics del poble. En conjunt,
serà un espai més accessible, dinàmic, adaptable i
acollidor.

URSA cedeix gratuïtament l’aïllament
per a la futura residència
L’empresa URSA Ibérica Aislantes ha fet donació al municipi
de material d’aïllament per a les
obres de restauració de l’antiga
fàbrica tèxtil que ha d’acollir la
residència de gent gran. En total, el gènere cedit té un valor
de 60.000 euros i hauria calgut
comprar-lo perquè és imprescindible per al projecte.
Per adaptar les naus construïdes fa més de cent anys

al seu nou ús amb totes les característiques que ha de tenir
un equipament del segle XXI,
l’aïllament és un element clau.
Per exemple, els blocs d’habitacions tindran recobriment
tèrmic damunt dels sostres, ja
que aquests quedaran molt per
sota de les teulades.
URSA va néixer com a Poliglàs
l’any 1949 i va instal·lar una
planta per produir llana de vi-

dre al Pla de Santa Maria
el 1974. Aquesta ha experimentat diverses ampliacions
igual que la firma.
Avui dia URSA té 13 fàbriques repartides per tot
Europa i recentment s’ha
integrat al grup Etex, una
firma belga de material de
construcció que opera a 45
països i té 13.500 empleats.

El Pla de Santa Maria

En conjunt, el cost de les
obres es va pressupostar ara
fa tres anys en 1.246.000 euros. La subvenció atorgada és
de 370.000 euros.

tualment molt estretes i plenes
de pals de llum i de telèfon, es
refaran i s’eixamplaran fins a
1,70 metres d’amplada, tot millorant-ne l’accessibilitat en els
passos de vianants.

Butlletí Municipal

Així doncs, l’any vinent s’han
de dur a terme aquestes actuacions però entretant les circumstàncies han canviat per
l’encariment dels preus que
afecta els materials de construcció, igual que passa amb
altres sectors. Per això ara
l’Ajuntament i la Generalitat
han d’acordar si cal revisar el
calendari o bé els pressupostos d’aquests projectes.

núm. 26 octubre 2022

El Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) de la
Generalitat va atorgar una
subvenció a l’Ajuntament del
Pla per a la reforma del Centre Cívic i dels carrers Mercè i
Montserrat. La concessió es va
fer l’any 2019 però les obres
es van programar per al 2023.

8
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4a edició
del Cicle
de Teatre
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L’obra Embolica que fa fort, representada pel grup de teatre
BAT de Tàrrega, obrirà la quarta
edició del Cicle de Teatre del Pla,
el diumenge 6 de novembre.
Hi haurà una representació cada
mes, a la Sala Parroquial, fins a
l’abril, quan els planencs de
Nexus Teatre seran els encarregats de clausurar la temporada
en què celebren el seu 25è aniversari.
Els BAT de Tàrrega ja van inaugurar el cicle de l’any passat
amb la comèdia Casats per
amor a la pasta. Enguany porten una altra obra còmica d’una
autora catalana, Maribel Masip.
La protagonista és una noia de
bona família que va a passar el
Nadal a casa els pares però no
gosa presentar-los la seva parella. Els enganys i tripijocs que

organitza i altres secrets de la família faran que les festes nadalenques siguin ben especials.
Al desembre, el cicle donarà pas
a la representació del Pessebre
Vivent, també a càrrec de Nexus
Teatre. Al gener, el grup La Tramoia, de Vila-seca, portarà a escena
El marit ideal, una adaptació de
l’obra d’Oscar Wilde. La peça és
la història de Robert Chiltern, un
diputat respectable que de jove es
va deixar temptar per l’afany de
riquesa i poder i ara se sent amenaçat per algú que pot fer sortir a
la llum aquella feblesa.
L’obra del febrer serà El Pati de
l’Himalaia, a càrrec de RoviRock
Produccions, d’Alcover. Es tracta
d’un muntatge original de Josep
Maria Rovira, amb guió de Marta
Aringo, i gira entorn de dues famílies que es barallen pel premi d’un

concurs musical de la ràdio. A
partir d’aquí es donen girs i
es desvelen secrets que fan
passar una estona divertida al
públic.
La penúltima obra de la temporada és El Sopar, de Vahé
Katcha, un autor francès d’origen armeni. La portarà a escena
Lapsus Teatre, una companyia
de Barcelona que té planencs
a les seves files. Es tracta d’una
tragicomèdia situada a París, en
plena Segona Guerra mundial,
quan estava ocupat pels nazis.
Nexus Teatre, després de la
gala de celebració del seu aniversari, prepara ara el Pessebre
Vivent i al gener accelerarà la
preparació del muntatge amb
què clouran el cicle. L’obra escollida encara no s’ha fet pública.

Nou espai i noves activitats
al Gimnàs Municipal
El Gimnàs Municipal ha estrenat l’ampliació i ofereix cada
dia una sèrie d’activitats dirigides des del 3 d’octubre. A
més, l’horari és continu de 9
del matí a 9 del vespre.
S’ofereixen sis activitats amb
diferents nivells d’intensitat,
per poder disposar d’una oferta adequada als diversos tipus
de públic. De moment es fan
totes en horari de tarda, però
hi ha el projecte d’afegir-ne
més en horari de matí.
Els dilluns, dimecres i divendres es pot optar per Full Body
Work si es té una bona forma
física, Total Body Conditioning
(TBC) si es vol una intensitat

mitjana o bé Abd-Flex si es prefereix una activitat més lleugera. Els dimarts i dijous hi ha Step
per als que volen exercitar-se
fort i Aerofitness que té un nivell mitjà.
Una altra novetat és que es
comprarà una màquina per exercitar les cames i treballar adduc-

tors, abductors i glutis. Fins
a final d’any es mantindran
les tarifes actuals i a partir
del 2023 les tarifes seran de
25 euros mensuals per als
empadronats i de 30 per als
que no ho estan. La matrícula serà gratuïta al gener i
valdrà 25 euros la resta de
mesos.
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Mesura de la qualitat de l’aire

L’Ajuntament
respon

L

Els resultats de les mesures prenen com a referència els valors límit que la
legislació actual regula per
a cadascun dels contaminants. En el cas de l’Estat
espanyol, la normativa de
referència és el reial decret
102/2011 que adapta la directiva europea de qualitat
de l’aire i atmosfera neta a
la legislació estatal.
Totes les mesures fetes al
Pla estan lluny dels valors
que la legislació estableix
com a perjudicials i que

Substància

2020

2021

Referència

Diòxid de sofre

7%

6%

Valor màxim diari

Sulfur d'hidrogen

5%

13%

Valor màxim diari

Diòxid de nitrogen

37%

26%

Valor màxim horari

Monòxid de carboni

20%

9%

Valor màxim 8 h.

Benzè

14%

12%

Mitjana anual

Ozó

57%

75%

Llindar d'alerta

Partícules en suspensió

60%

80%

Valor límit diari

Cadmi

5%

2%

Valor objectiu anual

Arsènic

19%

10%

Valor objectiu anual

Níquel

23%

11%

Valor objectiu anual

Plom

0,8%

0,2%

Valor límit anual

Benzo(a)pirè

21%

14%

Mitjana anual

En aquesta taula es recull, per a cadascuna de les 12 substàncies contaminants, el percentatge que
representa el valor mesurat respecte del valor límit establert per la normativa actual. En cada cas
s’indica de quin tipus de valor es tracta.
Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

impliquen prendre mesures. Com es pot veure en
la taula adjunta, només hi
ha tres substàncies que
han arribat a sobrepassar
el llindar del 13% del que la
normativa estableix.
Contra el que era previsible,
la majoria de substàncies
han donat un valor més
baix en la mesura realitzada a l’estiu en relació a la
que es va fer a l’hivern. Globalment, doncs, es podria
concloure que la qualitat

de l’aire va tendir a millorar
l’estiu del 2021 en relació a
l’hivern del 2020.
Quant als elements que
han incrementat la presència d’un any a l’altre
són el sulfur d’hidrogen,
que passa del 5% al 13%;
les partícules en suspensió,
del 60% al 80% i l’ozó, que
va assolir en un moment
puntual el 75% del llindar
d’alerta a la població vulnerable, per tant, encara
lluny d’aquell.

La Generalitat disposa
d’una xarxa fixa de vigilància de la qualitat de l’aire,
a més d’unitats mòbils, i
ofereix dades en temps
real i alertes quan es produeixen episodis de contaminació. També es pot
descarregar l’aplicació
per a mòbils Aire.cat. A
les pàgines web del Canal
Salut i de Medi Ambient
i Sostenibilitat s’ofereix
molta informació sobre
els contaminants atmosfèrics.

El Pla de Santa Maria

Mesura de la qualitat de l’aire al Pla de Santa Maria

Butlletí Municipal

La unitat mòbil del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural de la Generalitat va
estar instal·lada a prop de
la rotonda d’entrada al Pla
entre el 28 de juliol i el 28
de setembre de 2021. Els
resultats han trigat gairebé
un any en arribar a l’Ajuntament, ja que es van rebre
el passat 31 d’agost.
Anteriorment ja s’havia
fet una campanya de mesuraments entre el 10 de
desembre de 2019 i el 12
de març de 2020. En aquell
cas, els resultats van trigar
poc més de mig any i es
van rebre al setembre. Com
que l’anàlisi s’havia fet a
l’hivern, quan predomina el
serè, es va considerar convenient repetir l’actuació a
l’estiu de l’any següent.

núm. 26 octubre 2022

a mesura de la qualitat de l’aire al Pla de
Santa Maria realitzada l’estiu del 2021 ha
donat com a resultat que
tots els valors estan significativament per sota dels
màxims que marca la legislació. A més, en nou de
les substàncies mesurades, els registres milloren
els de l’hivern del 2020.
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L’Ajuntament
respon

El projecte de millora
del pati de l’escola
guanya els pressupostos
participatius

Butlletí Municipal

El Pla de Santa Maria
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E

l projecte “El pati
de l’escola, un espai d’aprenentatge” és el guanyador dels pressupostos
participatius del 2022 i
s’hi destinaran 40.000
euros que permetran
disposar de nous espais
de joc, a més de l’ampliació de l’hort. Concretament, s’hi instal·laran
tres taules de ping-pong,
un sorral, un racó de joc
simbòlic i una caseta per
a les joguines d’educació
infantil.
En total han votat 486 persones, que representen
un 23,9 per cent del cens.
Aquest estava format per
2.034 persones i incloïa
totes aquelles majors de
16 anys que portaven un
mínim de 4 mesos empadronades al Pla. La partici-

pació ha millorat significativament respecte del 2021.
Aleshores van votar 309
persones que representaven un 15,41 per cent del
cens.
Com que a cada butlleta
es podien votar fins a tres
projectes diferents (marcant-los amb una creu),
el total de vots és més del
doble que de butlletes. En
total, s’han emès 1.147
vots, dels quals el projecte
guanyador n’ha rebut 234,
que representen el 20,4
per cent. La distància amb
el projecte que ha quedat
en segon lloc, la instal·lació
de plaques solars als edificis municipals, ha estat
de només 7 vots, ja que
aquest en va obtenir 227.
El tercer projecte més
votat (188) va ser la col·

locació de nou mobiliari
urbà als carrers del Vall i
Sindicat, passeig del Pla i
avinguda Gaudí. En quart
lloc va quedar l’arranjament a l’exterior del Pavelló (138) i el cinquè ha
estat per a l’enllumenat
públic sostenible i intel·
ligent (107). Cap dels restants projectes que figuraven a la butlleta va arribar
a la xifra de 100 vots.
El projecte guanyador té
un cost estimat de 40.000
euros, inferior als 50.000
que es destinen als pressupostos participatius. La
diferència es destinarà
a cobrir l’excés de cost
del projecte guanyador
de l’any passat i també a
la instal·lació de bancs a
diversos carrers, tal com
figurava en el tercer projecte més votat enguany.

El període de votació va
estar obert entre el 15
de juliol i el 20 d’agost
passats i per participar
calia fer-ho presencialment a les oficines de
l’Ajuntament. La comissió de seguiment, que
va dur a terme l’escrutini, estava presidida
per l’Alcalde i formada
per un representant de
cada grup polític present a l’Ajuntament i
també de dues entitats.
En aquesta edició han
estat Nexus Teatre i els
Diables del Pla.
En el ple municipal del
mes de novembre es decidirà la partida que es
destinarà a la propera
edició dels pressupostos participatius. En les
dues primeres la quantitat
ha estat de 50.000 euros.

La il·luminació de la bassa completa
la proposta escollida el 2021

L

’aplec de sardanes
Aires Planencs,
celebrat el passat
mes de juliol va ser
la data escollida per estrenar la il·luminació de
la bassa de la Fàbrica.
Aquesta era la part del
projecte guanyador dels
pressupostos participatius del 2021 que encara
quedava per finalitzar.
La primera part del projecte, les millores a la
zona d’esbarjo, es van
completar a principis
d’any. Es va instal·lar un
nou tobogan, dos gron-

de la bassa integrant les
lluminàries en la barana
d’obra d’aquesta de manera molt discreta.

xadors i dues taules de
pícnic.
La segona part havia de
consistir a il·luminar la làmina d’aigua, però després
de realitzar tot de proves
amb diferents sistemes

d’enllumenat, es va veure
que el resultat era deficient.
Es perdia molta llum, no
resultava atractiu i, sobretot, no facilitava passejar
amb seguretat. Per això,
finalment es va optar per
il·luminar el camí al voltant

El resultat, tal com s’ha pogut comprovar a partir de
l’aplec de sardanes, permet
resseguir tot el camí enrajolat i gaudir de la possibilitat
d’una passejada nocturna
entorn de l’aigua. El cost final de les obres ha superat
els 50.000 euros previstos
inicialment i la diferència,
com s’explica en l’altra informació d’aquesta pàgina,
es cobrirà amb el romanent
de l’edició de 2022.
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Participació

El Pla que volem

Quan ja hem finalitzat la implementació de la proposta guanyadora de la primera edició
dels Pressupostos Participatius i ens trobem en la darrera fase de la segona, a punt
per executar el projecte més
votat, volem seguir apostant
per escoltar l’opinió de totes
les persones que conformen
el Pla.

Actualment vivim en un poble que
sembla prou agradable i que ha
patit diverses transformacions,
però realment aquest és el Pla que
volem?
Nosaltres volem que el Pla sigui
capdavanter amb les energies renovables, però sobretot respectuós
amb la biodiversitat, la pagesia i el
seu territori. No ens agradaria viure envoltats de camps trinxats de
plaques solars, ni que les nostres
cases perdessin valor perquè ningú
hi volgués viure. No volem tenir un
polígon, ja prou desocupat, convertit en una gran àrea industrial com el
PDUAE. Volem seguir gaudint de la
Plana de Secà, tal i com ara la coneixem, amb les vinyes, els ametllers i
les barraques de pedra seca. I que
l’única ensumania que tregui fum
sigui el record de la fàbrica tèxtil.
Ens agradaria que els veïns i les
veïnes planenques puguin llogar o
comprar un habitatge a preus raonables i accedir a ajudes per no
deixar deshabitat el nucli antic del
Pla. Amb un petit comerç viu i actiu
real, no només en una campanya
del “Compra al Pla”, sinó tornar a
tenir les botigues de sempre i nous
comerços que no hagin de pagar
un lloguer desorbitat, i amb la implicació de tots i totes reactivaríem
el teixit comercial planenc.
Imaginem també un Pla amb una residència per als nostres avis i àvies,
que han treballat tota la vida, feta
a mida, accessible a tothom, que
inclogui els elements estructurals
necessaris i un personal qualificat
perquè puguin gaudir-ne com es
mereixen.
I perquè hi hagi canvis, cal persones
que treballin, com ja fan algunes entitats, i que s’impliquin activament
en la política local. S’ha de vetllar
perquè el que decideix el consistori
sigui efectiu. Perquè per decidir el
futur del Pla no n’hi ha prou amb
votar als pressupostos participatius,
on les opcions ja venen preseleccionades. Per decidir el futur, cal
mullar-se, cal prendre partit i cal
formar part del consistori i de la
seva política municipal.

El Vall: Un torrent
o un carrer?

Junts pel Pla

Ja ho fem, tot sovint, a peu
de carrer, quan els veïns i els
veïnes ens aturen per comentar els seus suggeriments i
les seves preocupacions. I
és que en un municipi de la
mida del nostre la proximitat,
que agraïm, ve donada. També,
posem a disposició de tothom
les xarxes socials i, especialment, l’apartat Incidències de
l’aplicació per a mòbils “El Pla
al dia” perquè ens facin arribar tot allò que es pot millorar.
Des de la seva posta en marxa,
ara fa vora set anys, hem rebut
700 missatges, que sempre
hem valorat i mirat de solucionar en la mesura del possible.
Tanmateix, volem anar una
mica més enllà i crear espais
per compartir plantejaments
diversos. Sense anar més lluny,
hi ha una tasca que fa temps
que desitgem dur a terme: la
reforma de la plaça de la Vila.
És per això que hem començat
a posar fil a l’agulla per posar
en marxa un concurs d’idees
per trobar la fórmula que sigui
més idònia per realitzar-la.
Al capdavall, aquest espai no
deixa de ser un punt de trobada de tots els habitants del Pla
i de la seva participació en la
vida pública. És per això que,
amb aquestes ratlles, us animem a intervenir en totes les
iniciatives de consulta popular
que engeguem. Hi teniu molt a
dir i, en darrer terme, l’última
paraula.

CUP-Amunt EL Pla

ERC-AM

El Vall, des de sempre, ha estat
un torrent que ha tingut crescudes desmesurades. Ja el 27
d’agost de l’any 1987, amb
l’aiguat de santa Mònica, vam
tenir un exemple de la força de
l’aigua, quan va arrossegar un
tractor, cotxes...
Quan era alcalde, el Lluís Estrada, ja es va intentar solucionar
aquesta problemàtica i es va fer
una proposta seriosa a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la
qual la va validar. Es tractava de
desviar les aigües que baixen
del Carpi cap al torrent de la Forcada, però, a la següent legislatura, amb un canvi de govern,
el projecte va acabar al calaix
perquè sembla que afectava uns
determinats propietaris.
Actualment, a les obres del Vall,
s’ha soterrat una gran canonada
des de la cruïlla del carrer del
Terrassa fins al Camí del Bosc.
L’ACA ha subvencionat 671.315
euros i l’Ajuntament n’aportarà
la resta, uns 338.644 euros. Evidentment que és un obra ben
feta, la qual se suposa que ha
de resoldre definitivament el
problema.
Ara, el Vall és un torrent asfaltat,
però n’hi podem dir carrer?
Els carrers nous tenen una amplada determinada que facilita
la circulació de vehicles per
ambdós costats, hi ha senyals
de perill d’inundació i de prohibit
aparcar (si cal), disposen d’unes
bones voreres amb mobiliari
urbà, ...
Per a mi, aquest era el moment
adequat de transformar un torrent en un carrer que faciliti
l’ampliació cap a l’oest i doni
fàcilment sortida a la gran quantitat de vehicles que hi passen
tot venint de la zona del pavelló,
camp de futbol i l’escola. Sovint
cal ser valent i prioritzar els beneficis col·lectius per sobre dels
individuals.

Grups
Municipals
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Josep Maria
Canela i Cunillera

El Pla de Santa Maria

Assemblea
de la CUP

Butlletí Municipal

Grup
municipal
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Àlbum
de
Festa
Major

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

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

Plaça de la Vila, 1
43810 El Pla de Santa Maria
977 63 00 06
977 63 11 41
CORREU: aj.pla@altanet.org
WEB: www.elpladesantamaria.cat
FACEBOOK: Ajuntament del Pla de Santa Maria
TELÈFON:
FAX:

