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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

Volem treballar tots 
junts per un poble i 
per un futur millor

P
rimer de tot, vull donar les 
gràcies a totes les persones 
que van exercir el seu dret a 
vot el dia 26 de maig i, tam-

bé, a les 837 persones que ens van 
atorgar la seva confiança.
 
De nou a l’Alcaldia, doncs, i acompa-
nyat d’un magnífic equip, enceto una 
nova legislatura; com sempre, amb 
ganes de servir tothom. I és que, tal 
com vam insistir durant la campa-
nya, volem treballar tots junts amb 
la gent del Pla, amb les entitats, amb 
l’Escola, per un poble i per un futur 
millors per als nostres fills i nets. I 
la manera més segura d’avançar és 

Iniciem una 
nova etapa 
amb la voluntat 
de fer les coses bé 
i amb molta il·lusió 

fer-ho junts. Si caminem tots de la 
mà, anirem endavant. 

Iniciem una nova etapa de quatre 
anys amb molta feina per fer, amb 
projectes per continuar i acabar o 
per encetar, amb propostes de millo-
ra i, sobretot, amb voluntat de fer les 
coses ben fetes i amb molta il·lusió.

La construcció i posta en marxa de la 
Residència per a Gent Gran i Centre 
de Dia és un dels nostres objetius 
més ambiciosos però el dia a dia 
és ple de molts d’altres reptes per 
complir. I en això estem, en donar 
servei al municipi de la millor mane-

ra possible i en seguir-ne informant 
i retent comptes amb transparència.

El Replà de Notícies del darrer But-
lletí publicat acabava donant fe de la 
Festa Major d’Hivern. La proximitat 
de les eleccions municipals i de les 
exigències legals vigents al respecte 
ha fet que no se’n publiqués cap al-
tre fins ara. Allà on ens vam quedar, 
però, reprenem el recompte de co-
ses que han passat al poble durant 
els darrers mesos, que no han estat 
poques. Si hi ha temes per explicar 
és que el poble es mou. Fins on 
depengui de nosaltres, el municipi 
seguirà progressant.

RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PLA DE SANTA MARIA

 MUNICIPALS 26 de maig de 2019

Emesos  1.329 (74,41%)

Nuls  23 (1,73%)

En Blanc  28 (0,44%)

 GENERALS 28 d’abril de 2019

Emesos 1.374 (77,28%)

Nuls 9 (0,66%)

En Blanc 6 (0,44%)

ERC 431 (31,58%)

JxCAT 326 (23,88%)

PSC 204 (14,95%)

C’s 125 (9,16%)

ECP 100 (7,33%)

PP  54 (3,96%)

FR  50 (3,66%)

Vox  41 (2,93%)

PACMA  24 (1,76%)

Altres  5 (0,36%)

 EUROPEES 26 de maig de 2019

Emesos  1.280 (71,71%)

Nuls  7 (0,55%)

En Blanc  10 (0,79%)

JxCAT  605 (47,53%)

ERC  251 (19,72%)

PSC  154 (12,1%)

C’s  101 (7,93%)

PP  53 (4,16%)

U.Podem  50 (3,93%)

PACMA  21 (1,65%)

Vox  13 (1,02%)

Altres  15 (1,20%)

Junts pel 
Pla de Santa Maria
837 vots (64,09%) 8 regidors

CUP
242 vots (18,53%) 2 regidors

ERC
199 vots (15,24%) 1 regidor
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Medi 
ambient

Organització 
municipal

3 

Junta de Govern
Mateu Montserrat
Josep Silvestre
Maria Teresa Ferré
Isabel Grau

Comissió especial de Comptes
Mateu Montserrat
Maria Teresa Ferré
Griselda Pau
Josep Maria Canela

ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT

Retribucions regidors Compensació econòmica per assistències:

Mateu Montserrat
Alcaldia

Josep Silvestre
Primer tinent d’alcalde 
i regidor d’Obres i Serveis 

Maria Teresa Ferré
Segona tinent d’alcalde 
i regidora d’Hisenda i Festes 

Isabel Grau
Tercera tinent d’alcalde i regidora 
de Fira del Vent, Turisme i Comerç 

Meritxell Pau
Regidora d’Ensenyament 
i Serveis Socials 

Jordi Buldó
Regidor d’Habitatge 
i Sanitat 

Josep Torrents
Regidor 
d’Esports 

Ple: 95,00 euros per sessió

Comissió especial de Comptes: 50,00 euros per sessió

Junta de Govern: 195,00 euros per sessió

Aquestes compensacions només les poden rebre els 
regidors que no tenen dedicació exclusiva o parcial. Així 
doncs, els que figuren en el quadre de retribucions en 
queden exclosos.

L’Alcalde i els regidors que formen part de la Junta de 
Govern, poden arribar a rebre les assistències corres-
ponents a 23 juntes de govern i 6 plens cada any. Si la 
quantitat resultant es dividís en 12 pagaments mensu-
als, aquests serien de 421 euros.

Compensació econòmica mensual per als grups polítics
6 euros per grup polític
30 euros per regidor

Les competències d’Urbanisme, Empresa i Medi Ambient les assumeix l’Alcalde

%
dedicació

Retribució 
(euros bruts
mensuals)

Nombre
de pagues

Josep
Silvestre

35,5 1.100,00 14

Meritxell 
Pau

11,6 421,00 12

Josep
Torrents

11,6 421,00 12

David
Mateu

11,6 421,00 12

Jordi
Buldó

11,6 421,00 12

David Mateu
Regidor de 
Cultura i Joventut 
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Medi 
ambient

Nom 
Cognoms

4 

Gener
El dia 11 de gener, nens i nenes 
de tercer a sisè de primària de 
l’Escola Sant Ramon visiten l’ex-
posició “Europa fa un milió 
d’anys”, situada a l’Ajuntament, 
amb una demostració de com els 
nostres avantpassats feien eines 
de pedra, a càrrec de Miquel 
Guardiola, de l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES) (1). 

Arriba una nova edició dels cursos 
d’alfabetització en català, orga-
nitzats per l’Àrea de Benestar Social 
del Consell Comarcal de l’Alt Camp 
al Pla de Santa Maria. 

El dia 14, un incendi crema aproxi-
madament dues hectàrees a la zona 
de canyissar dels aiguamolls.  El 
foc es va produir per causes desco-
negudes i va requerir dues dotaci-
ons de bombers que van controlar 
que les flames no s’escampessin. 
La zona cremada s’ha regenerat de 
forma natural. 

El dia 24, el Banc de Sang fa cap-
tació al Pla. Cada dia calen 1.000 
donacions per garantir que tothom 
tingui sang quan en necessita per 
a intervencions quirúrgiques, per a 
tractaments oncològics, per a tras-
plantaments o en cas d’accidents 
greus.

El dia 30, l’Àrea de Noves Tecnolo-
gies del Consell Comarcal del l’Alt 
Camp, amb el suport de l’Ajunta-
ment del Pla, organitza una jorna-
da adreçada a autònoms i pi-
mes de la comarca sobre com 
presentar ofertes electròniques 
en les licitacions públiques. La 
normativa actual, que va entrar en 
vigor el 9 de març de 2018, estableix 
l’ús obligatori de mitjans electrònics 
en els procediments de contractació 
pública.

El dia 31, té lloc un Ple Municipal. 
Hi destaca el reconeixement a 
la tasca realitzada pel Sr. Joan 
Ramon Ferré i Soberano, per la 
seva dedicació al manteniment dels 
edificis escolars del municipi (2). 

Replà de 
notícies

Febrer 
El dia 4 de febrer, s’inicia un taller 
de Basket Beat, ofert per l’Ajunta-
ment als nois i noies de 12 a 16 anys 
del poble. Es tracta d’una metodolo-
gia basada en la creació musical en 
grup, amb pilotes de bàsquet, que 
acompanya les persones en el seu 
creixement personal.

S’enllesteix la vorera que par-
teix de l’entrada principal de 
l’Escola i arriba fins al carrer del 
Vall, on connecta amb el tram que 

es va construir quan es va urbanit-
zar el carrer mossèn Cabayol. Les 
obres han permès soterrar la línia 
telefònica i allargar la conducció de 
l’aigua de la bassa de la Fàbrica que 
s’utilitza per regar arbres i jardins 
municipals. Aquesta canonada arri-
barà aviat fins el Camp de Futbol (3).

El carrer del Sindicat estrena 
nova il·luminació amb tecnolo-
gia led. Els nous fanals consumei-
xen menys d’una tercera part d’elec-
tricitat del que gastaven els llums de 

1

2

3

4
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Replà de 
notícies

vapor de mercuri que hi havia instal-
lats fins ara. En total, s’han canviat 
30 lluminàries per un cost de 14.800 
euros, IVA inclòs. Els nous fanals con-
centren la llum sobre la via pública i 
eviten la contaminació lumínica (4).

El dia 5, l’Escola Sant Ramon pre-
senta el seu Pla Estratègic a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament en 
un acte presidit per l’alcalde, Mateu 
Montserrat, i amb la presència de 
l’inspector d’Ensenyament Kenneth 
Martínez i de representants de la co-
munitat educativa. El document de-
fineix les principals línies de treball 
del Centre per als pròxims anys. Té 
l’objectiu que el centre esdevingui 
un referent en aspectes com l’aten-
ció a la diversitat i a la inclusió. Un 
altre dels principals propòsits que 
s’hi plantegen és la formació del 
professorat (5). 

El dia 9, es realitza, a la Sala Parro-
quial, l’acte de cloenda del Curs 
de Català, realitzat al Casal Cultu-
ral La Barraca, adreçat als menors 
no acompanyats que viuen a Mas 
Mahanaim. 

L’Ajuntament acull una exposició 
dedicada al naturalista Jordi 
Sabater Pi, descobridor de Flo-
quet de Neu. L’exposició permet 
resseguir tota la seva trajectòria i 
conèixer les seves aportacions. La 
mostra, itinerant, ha estat creada 
per l’IPHES.
 
Es convoca el XXII Concurs Lite-
rari Vila del Pla.

El dia 23, se celebra la ja tradicional 
Calçotada Jove (6).

Març 
 El dia 2, comença la celebració del 
Carnaval amb una rua encapçalada 
pel Rei Carnestoltes i el seu seguici, 
que continua amb sopar, ball i lliu-
rament de premis. L’endemà és el 

de treball, per ajudar a triar l’itinerari 
formatiu i professional i per asses-
sorar sobre diferents estudis.

El dia 22, s’instal·len cistelles 
de bàsquet a la Pista Polies-
portiva.

El dia 28, hi ha Ple Municipal. A l’or-
dre del dia hi destaca el reconeixe-
ment al Sr. Dídac Rojano, amb 
motiu de la seva jubilació de la 
Brigada Municipal. Aquest plenari 
comença amb un minut de silenci en 
memòria de Joan Clavé Bové, que 
ens va deixar el 22 de febrer. Joan 
Clavé va ser regidor de l’Ajuntament 
del Pla de Santa Maria entre 1983 
i 1987 i la corporació municipal va 
deixar constància de la tasca que va 
exercir en favor del poble tant des 
del consistori com des de diverses 
entitats planenques (8).

La Sala de Plens de l’Ajuntament 
acull una exposició sobre la vida 
del científic anglès Charles Dar-
win i sobre la seva gran obra, 
la teoria de l’evolució. La mostra 
està formada per 8 grans plafons 
que combinen fotografies, gràfics 
i textos escrits en un to divulgatiu 
i accessible.

El dia 31, s’estrenen les visites 
guiades gratuïtes a l’antiga fà-
brica tèxtil i a l’església romànica 
de Sant Ramon, amb una excel·lent 
acollida. Aquesta iniciativa té con-
tinuïtat tots els darrers diumenges 
de mes. Les persones que hi vulguin 
assistir només han de presentar-se 
al Centre d’Interpretació del Tèxtil, 
a les 11 del matí.

Abril
El dia 3 d’abril, els alumnes de 4t, 
5è i 6è de l’Escola Sant Ramon 
visiten l’exposició sobre Char-
les Darwin i la teoria de l’evolució 
que es troba situada a l’Ajuntament 
del poble. 

torn del Carnaval infantil i el dime-
cres 6 de març, de l’enterrament de 
la sardina amb sardinada i pa amb 
tomàquet per gentilesa del difunt 
Rei Carnestoltes (7). 

Es publiquen les convocatòries de 
beques universitàries i subven-
cions per a les entitats.

El dia 8 de març, Dia de la Dona, 
l’Ajuntament se suma a l’acte or-
ganitzat pel Col·lectiu de Dones, 
consistent en la lectura d’un Ma-
nifest a favor de la dona. 

A partir d’aquest mes s’ofereix, al 
Pla, el Servei d’Orientació Muni-
cipal, per ajudar a buscar feina o a 
millorar-la amb diferents recursos o 
eines, per augmentar l’ocupabilitat, 
per facilitar la incorporació al mercat 

6

8

7

5
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Replà de 
notícies

El dia 7, la XXIII Concentració 
Nacional d’Escarabats & New 
Beetle passa pel Pla i els seus par-
ticipants visiten el Centre d’Interpre-
tació del Tèxtil. La trobada l’organit-
za Biela Club 600 Clàssic & Històric i 
els seus participants surten de Reus.

El dia 13, té lloc la 2a Fira de Cer-
vesa Artesana, organitzada per La 
Barraca i l’Associació de Joves, amb 
gran èxit de públic.

Els dies 13 i 14, se celebra el 13è 
Trofeu grups xou, organitzat pel 
Club Patí El Pla de Santa Maria. Hi 
participen 250 patinadores i patina-
dors de diferents clubs de l’àmbit 
territorial de Tarragona. Una sin-
gularitat n’és la categoria Màsters, 
adreçada a expatinadors i persones 
de més de 18 anys que en volen 
aprendre. El Club Patí El Pla ha es-
tat pioner amb la creació, el 2014, 
d’aquesta modalitat.

El dia 14 és Diumenge de Rams, l’ac-
te que dona el tret de sortida als ac-
tes de Setmana Santa. Enguany es 
fa un Via Crucis Arxiprestal orga-
nitzat per l’Arxiprestat de l’Alt Camp, 
que surt de l’Església de Figuerola. El 
recorregut passa pel camí Travesser 
i el camí dels Carpis fins arribar a 
l’Església de l’Assumpció del Pla (1).

El dia 21, l’Església romànica de Sant 
Ramon esdevé el marc d’un concert 
de música coral, amb acompanya-
ment d’orgue en algunes peces, a 
càrrec del Projecte Xhoros!, creat 
pel músic planenc Carles Valls. El 
concert porta per títol “On el cor et 
porti...” i s’hi interpreta un repertori 
molt variat d’obres corals d’un perí-
ode que va del segle XVI als nostres 
dies (2).

A la pausa del concert es lliuren els 
premis del XXII Concurs Literari 
Vila del Pla, que enguany ha tingut 

una participació rècord, amb un total 
de 127 originals presentats (3).

GUANYADORS

Poesia adults
“L’església del Pla de Santa Maria”, 
MONTSERRAT CEBRIÁN SABAT 
(Tarragona)

Poesia infantil
“La música és màgia”, 
DAVID ARGELÈS FERRÉ (Figuerola)

Narrativa cicle mitjà
“Nico i els superherois”, 
MANEL ROSSELL MARTÍNEZ 
(El Pla de Santa Maria)

Narrativa cicle superior
“Un llibre diferent”, 
BASSMA LYEMLAHI 
(El Pla de Santa Maria)

Narrativa ESO
“El comiat”, NÚRIA FONTS ANGLÈS 
(El Pla de Santa Maria)

Narrativa adults
“La polsera”, RAMON GONZÁLEZ 
REVERTER (Sant Carles de la Ràpita)

El dia 23, s’inicia la celebració dels 
actes Sant Jordi que inclouen des 
dels que es fan dins les Jornades 

Culturals de l’Escola fins la Bici-
cletada Popular, el contacontes 
organitzat per Nexus Teatre i la lec-
tura de poemes i microrelats or-
ganitzada per l’Associació Cultural 
La Barraca i Òmnium Cultural (4 i 5).

El dia 27, se celebra el Dia Interna-
cional de la Dansa, al Centre Cívic, 
amb master class de zumba, actuaci-
ons de salsa, tango, dansa del ventre, 
sopar de carmanyola i ball.

El dia 28 tenen lloc les eleccions 
generals.

Maig  
Es tanquen les inscripcions al 
Casal d’Estiu amb totes les places 
cobertes (100 infants per setmana).

S’obre la convocatòria de 2019 de 
subvencions per a obres d’ar-
ranjament de l’interior dels 
habitatges per a les persones 
grans. 

El dia 10, l’Ajuntament estrena 
nova pàgina web. S’ha renovat 
sense cap cost per al municipi, ja 
que utilitza el patró creat per la Di-
putació de Tarragona, que l’ofereix 
gratuïtament als Ajuntaments. El nou 
disseny és més clar i s’adapta millor 
als telèfons mòbils (6).

1

3 6

2

4 5
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Replà de 
notícies

La informació s’ha estructurat en sis 
grans apartats: Ajuntament, Viure al 
Pla, Conèixer el Pla, Fira del Vent, 
Plens i Junta de Govern i Notícies. A 
la portada s’hi troben els enllaços a 
la seu electrònica, els tràmits en línia, 
el portal de transparència i el tauler 
d’edictes. També hi apareixen les 
nou notícies més recents i diversos 
enllaços útils.

El dia 18, amb motiu de la celebra-
ció del Dia Internacional dels Mu-
seus, l’Ajuntament ofereix una visita 
guiada nocturna i gratuïta al Centre 
d’Interpretació Tèxtil.

Un primer volum de l’Inventari 
de Construccions de Pedra Seca 
és a punt. L’han elaborat les arquitec-
tes Montse Oliva i Rosa Arnavat i s’hi 
recullen 152 edificacions situades 
al voltant de la Ruta de la Capona. 
L’Ajuntament vol continuar aquest 
inventari fins a cobrir totes les cons-
truccions del terme. Disposar d’un 
inventari actualitzat és el primer pas 
per estudiar mesures de protecció 
per a la pedra seca, especialment 
per a les edificacions més valuoses 
i singulars. Podeu consultar aquest 
inventari i descarregar-lo des de la 
pàgina web de l’Ajuntament.

Ja es pot fer córrer i saltar pel 
Pla un personatge de videojoc. 
Es tracta d’en Paco lo Panxut, prota-
gonista de “Belly Run”. En la cursa, 
passareu per davant d’edificis com 
l’església de Sant Ramon, el restau-
rant Parc la Fàbrica, l’església de 
l’Assumpció, les naus de la Fàbrica i 
la Masia del Pla (7).

El dia 26 es celebren les eleccions 
municipals i europees.

Juny
S’obre el Bar de la Piscina i, a partir 
del dia 11 ja es poden adquirir els 
abonaments a les oficines de l’Ajun-
tament així com realitzar inscripcions 
als cursets de natació.

El dia 9, se celebra un any més la 
Cursa de Muntanya El Replà amb 
més de 300 participants. Per primera 
vegada, compta amb un circuit per 
als més petits (8).

El mateix, dia, a la Sala Parroquial, 
els alumnes de l’extraescolar de 
Teatre de l’Escola Sant Ramon 
presenten l’obra “El pis és nostre”. 

Del 10 al 14, el Col·lectiu de Dones 
organitza la setmana dedicada a 
la salut, amb xerrades a càrrec de 
diferents professionals.

S’acualitza en línia el mapa de 
botigues i serveis del Pla que es 
va publicar per la Fira del Vent del 
2015. A més de posar al dia les boti-
gues i altres establiments, incorpora 
el nou carrer Mn. Josep Cabayol i el 
canvi de nom del carrer 1 d’Octubre. 
El grafisme és obra del dissenyador 
planenc Francesc Farré.

El dia 15  té lloc l’últim plenari de 
la legislatura, un acte de tràmit que 
té com a únic punt de l’ordre del dia 
l’aprovació de l’acta del plenari an-
terior, celebrat el passat 28 de maig. 

En acabar la sessió, es lliura la beca 
que l’Ajuntament concedeix a 
estudiants que han iniciat els 
estudis universitaris en el present 

curs. Enguany la beca ha estat ator-
gada a Fàtima Zohra El Ghazi Janati.

També es dona el premi de Narra-
tiva de la categoria B (nens i ne-
nes de 5è i 6è de primària) a Bassma 
Lyemlahi Jenoui, que no va poder 
assistir a l’acte que es va celebrar el 
passat 21 d’abril (9).

El dia 15 es constitueix el nou Con-
sistori, amb 8 regidors de Junts pel 
Pla, 2 de la CUP i 1 d’ERC.

El dia 22 comença una nova tempo-
rada de la Piscina Municipal amb 
una jornada de portes obertes.

El dia 23 arriba la Flama del Canigó, 
acompanyada per una cercavila amb 
els Gegants, els Capgrossos i els Dia-
bles del Pla fins al recinte de la Fàbrica, 
on es llegeix la Proclama. Aquest acte 
segueix amb carretillada a càrrec dels 
Diables, sopar a càrrec de La Barraca, 
encesa de la foguera i castell de focs, 
també a càrrec dels Diables (10). 

El dia 26 venç el termini de la con-
vocatòria per optar a una plaça 
de la Brigada Municipal.

L’onada de calor obliga a prendre 
mesures d’emergència i s’obren, 
d’una part, la Piscina Municipal, de 
manera gratuïta, a totes les persones 
empadronades al Pla de Santa Maria i, 
de l’altre, el Centre Cívic per a totes les 
persones que vulguin estar en un lloc 
fresc. A més, l’Ajuntament parla amb 
la Creu Roja, que comunica que estarà 
pendent de totes les persones amb 
teleassistència, i, així mateix, amb Ser-
veis Socials, que informa que estaran 
amatents a detectar si hi ha algú amb 
indicadors de risc que calgui atendre.

El dia 29 al Barri de Sant Antoni hi 
ha el seu sopar anual a la fresca amb 
música en viu.

El dia 30, com cada diumenge final 
de mes, visita guiada gratuïta al 
Centre d’Interpretació del Tèxtil i Es-
glésia romànica de Sant Ramon.

7 8

9

10
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La primera àrea tancada de 
lleure per a gossos del Pla, un 
equipament que rep el nom 
popular de “pipican”, s’obri-
rà ben aviat al final del carrer 
Baldrich. El terreny està situ-
at entre aquest carrer, el camí 
del Bosc i el Torrent de la For-
cada. Es tracta d’un espai de 
forma irregular amb una su-
perfície de més de 2.000 me-
tres quadrats. El perímetre 
estarà tancat i a l’interior els 
animals podran circular lliu-
rement. Si la iniciativa dona 
resultat i incentiva el civisme 
dels propietaris, l’Ajuntament 
estudiarà obrir un altre espai 
similar a l’altre extrem del 

Pla de  
projectes

8 8 8 

El Catesplai Planenc ja ha 
estrenat la seva nova seu a 
la tercera planta de Cal Ro-
vira, al número 21 del carrer 
Major. La primera fase de les 
obres s’ha completat aquesta 
primavera i ha consistit en la 
renovació completa d’aques-
ta planta que ara disposa de 
tres sales de treball així com 
d’estances per a arxiu, ma-
gatzem i lavabo. 

El tancament exterior s’ha 
fet amb balconeres d’alumi-
ni. Les portes interiors s’han 
aprofitat i se n’ha eliminat 
la pintura vella, amb la qual 
cosa s’ha recuperat la bellesa 
de la fusta. El cost d’aquesta 
fase de la reforma ha estat de 
40.000 euros.

Les obres continuen amb 
l’enderrocament de les cons-
truccions de la part posterior, 
que eren afegides a l’edifici 
original. D’aquesta manera, 
es recuperarà sencer el pati 
del darrere que es podrà 

Àrea de lleure tancada per a gossos

El Catesplai es trasllada a Cal Rovira

Si incentiva el civisme, 
s’estudiarà obrir un 
altre “pipican”

utilitzar en el futur per fer ac-
tivitats a l’aire lliure o bé per 
instal·lar-hi una carpa. El cost 
de l’enderroc, que cal fer de for-
ma manual degut a la dificultat 
d’accés a l’interior de l’immo-
ble, és de 17.000 euros. El rea-
litza l’empresa ST Excavacions i 
Obres Integrals.

Quan les obres estiguin enlles-
tides, la previsió és que a la pri-
mera planta hi hagi els Serveis 
Socials, a la segona el Centre 

Obert i que el pati pugui ser-
vir per fer activitats d’aquest 
darrer o també del Catesplai.

Durant els treballs, van apa-
rèixer diversos paquets de 
dinamita que es van lliurar 
a la Guàrdia Civil, el cos res-
ponsable de destruir aquests 
materials. L’explosiu esta-
va acuradament amagat i 
s’hauria utilitzat en el seu 
moment per trencar blocs 
de roca en camps de conreu.

poble. L’Ajuntament ha llogat 
el terreny per un import de 
1.200 euros anuals i el preu 
de la tanca és de 3.600 euros.
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La Piscina Municipal ha es-
trenat la temporada amb 
una nova zona d’ombra grà-
cies a una pèrgola d’alumini 
amb un tendal que prote-
geix del sol la zona de ges-
pa més propera a la piscina 
infantil. La instal·lació ha 
anat a càrrec de l’empresa 
Toldos Zurita i el seu preu 
és de 5.400 euros.

Per separar la zona de recinte firal de 
l’antiga fàbrica tèxtil de la part on és 
previst de situar la residència d’avis, s’ha 
construït una paret d’obra que substitu-
eix el plàstic de color groc que hi havia en 
les darreres edicions de la Fira del Vent. 
La construcció del mur ha anat a càrrec 
del constructor planenc Francisco Zurita 
i ha tingut un cost de 9.400 euros.

La zona d’aparcament de 
l’Horta s’ampliarà amb l’ad-
quisició d’una finca de 99 
metres quadrats que era 
propietat d’Álvaro Martí Por-
car. La compra es va aprovar 
en la Junta de Govern del 
passat 9 d’abril per un im-
port de 8.515,98 euros i ja 
s’ha formalitzat davant de 
notari. En les pròximes set-
manes el terreny s’esplana-
rà i s’incorporarà a la zona 
d’aparcament que, d’aquesta 

Pèrgola 
a la Piscina

Mur d’obra
a l’interior 
de la Fàbrica

Ampliació 
de la zona 
d’aparcament 
de l’Horta

Dona servei tant 
als veïns com 
als clients de 
la zona comercial

manera es va fent progres-
sivament més gran i dona 
servei tant als veïns com a 
les persones que volen dei-
xar el cotxe a la vora de la 
zona comercial del centre 
del poble.
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L’Ajuntament
respon

Catàleg de masies

Primera fumigació de l’estiu

La finalitat principal 
de l’inventari 
és simplificar 
els tràmits per 
fer obres en 
aquests edificis

E
l Catàleg de Masos en Sòl 
no Urbanitzable de l’Ajun-
tament del Pla està gairebé 
enllestit després de vora 

set anys de tràmits. Es tracta d’un 
document previst per la legislació 
urbanística que recull un conjunt 
de masies situades en diferents 
punts del terme municipal i ca-
racteritzades per les seves grans 
dimensions, perquè tenen una ti-
pologia pròpia de un mas o bé 
perquè donen nom a una partida.

L’elaboració del catàleg ha anat a 
càrrec de l’arquitecta municipal, 
Montse Oliva. Per cada mas hi ha 
una fitxa que conté el nom, la des-
cripció de l’edifici, la justificació de 
per què s’ha seleccionat i les deter-
minacions normatives de què s’hi 
pot fer i què no. També s’inclouen 
plànols i croquis així com diverses 
fotografies.

La finalitat principal de l’inventari és 
simplificar les obres que es puguin 
dur a terme en aquestes edificaci-
ons. “Tothom pot rehabilitar,” acla-
reix Montse Oliva, “però si l’edifici 
està inclòs al catàleg, és més fàcil. 
Tot i que cal passar igualment per la 
Comissió d’Urbanisme, els tràmits 
són més senzills perquè una part 
de la feina ja s’ha fet.”

El procés d’elaboració ha estat llarg 
perquè ha calgut visitar d’un en un 

E
l passat 12 de juny, de mati-
nada, es va realitzar la pri-
mera fumigació de l’estiu 
contra mosques i mosquits, 

amb especial atenció a les zones 
on hi ha humitat (fonts, rentadors, 
etc.) i entorn de la deixalleria o 
d’altres zones potencialment fa-
vorables a la cria d’insectes. El 
tractament el realitza l’empresa 
Comercial Franch, amb seu a Ar-
tesa de Lleida. 

els masos i, sobretot, per les es-
menes que ha formulat la Comissió 
d’Urbanisme. Ben aviat, un cop en-
llestides les esmenes i refós el text, 
el catàleg es publicarà oficialment 
i estarà disponible a la pàgina web 
de l’Ajuntament.

El producte que s’utilitza és Spino-
sad, un producte d’origen natural 
que s’obté per fermentació natural 
d’una bactèria i que està certificat 
per al seu ús en agricultura eco-
lògica. El grup d’avaluació de pes-
ticides de l’Organització Mundial 
de la Salut en recomana l’ús per 
al control de diverses plagues. La 
marca comercial que s’utilitza és 
Spintor, comercialitzada per Dow 
AgroSciences. A l’Ajuntament es 

Montse Oliva explica que “la Co-
missió d’Urbanisme demana limitar 
els usos i no fer-ne una llista indis-
criminada”. També s’estableixen 
condicionants en edificis que tenen 
parts enderrocades. Per reconstru-
ir-les, caldrà aportar fotografies de 
com era. Igualment, si hi ha ele-
ments històrics, caldrà recollir-los 
en el projecte. 

Alguns dels masos inventariats 
estan en ús i es mantenen en per-
fectes condicions. Altres, en canvi, 
es troben en situacions de gairebé 
abandonament i tenen parts ender-
rocades o molt malmeses.

pot consultar la fitxa tècnica deta-
llada de la fumigació i del producte 
utilitzat.

Durant l’estiu es duran a terme al-
tres accions de fumigació per tal de 
minimitzar les molèsties de les pla-
gues d’insectes. Tot i així, és molt 
important que tothom col·labori 
evitant la formació d’humitats en 
jardins o que es vessin líquids en 
treure les escombraries.
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Grups 
Municipals

Més responsabilitat
El resultat de les eleccions mu-
nicipals ha atorgat de nou el go-
vern municipal al nostre grup i ha 
reforçat la majoria absoluta que 
vam obtenir en les passades elec-
cions. Ens alegra especialment 
que la participació ha anat a l’alça: 
el 26 de maig passat, hi va haver 
més persones que fa quatre anys 
que van voler dipositar el seu vot 
a les urnes per triar els seus re-
presentants a l’Ajuntament. I els 
resultats ens han afavorit amb 
més vots, un punt percentual més 
i també un regidor més.

Som molt conscients del valor 
d’aquests resultats. Que el po-
ble ens hagi donat de nou la 
confiança quan el nostre equip 
–tot i que s’ha renovat periòdi-
cament– fa setze anys que té al 
seu càrrec l’Alcaldia, és el reco-
neixement a la tasca realitzada, 
a la capacitat de presentar pro-
jectes de millora del poble i a 
una manera de fer caracteritza-
da pel diàleg i les portes obertes 
a tothom.

Sempre es diu que el poder 
comporta una gran responsa-
bilitat. Així doncs, entenem que 
la nostra responsabilitat serà 
encara més gran en aquests 
pròxims quatre anys. La durem 
a terme, com sempre, treballant 
intensament i amb el respecte 
mutu com a base. Volem anar 
endavant tots junts, amb els 
grups de l’oposició municipal, 
amb les entitats i amb totes les 
persones del nostre poble, tant 
si ens han votat com no.

Tenim projectes importants per 
enllestir però sabem que sem-
pre en poden sortir de nous, 
grans o petits. Estarem oberts a 
totes les propostes i a escoltar 
veïnes i veïns. I creiem que el 
nostre deure també inclou sa-
ber trobar noves idees que re-
sultin atractives per a tothom i 
que ens condueixin a l’objectiu 
compartit de fer, entre tots, un 
poble millor.

Gràcies 
per atrevir-vos
L’assemblea de la CUP El Pla 
vol donar les gràcies a les 
242 persones que ens vau 
fer confiança i ens vau votar. 
Hem fet una campanya on 
hem abocat tots  els nostres 
esforços i, malauradament, 
no hem pogut veure-ho re-
flectit en els  resultats. Es-
tàvem animades, la gent del 
poble ens transmetia que ho 
fèiem bé i això ens donava 
alè per seguir defensant fer-
mament el nostre programa. 
A tot això hi sumàvem un 
augment en la participació 
dels nostres actes en com-
paració amb als de fa quatre 
anys. La batzegada que vam 
tenir la nit electoral va tocar 
moralment tota l’assemblea i 
ara toca fer crítica i autocríti-
ca, i seguir treballant, perquè 
continuem volent canviar-ho 
tot i, ara, més que mai. 

Sabem perdre i ens sabrem 
aixecar, més forts encara. 
És per això que encarem 
aquests 4 anys amb ganes 
de seguir donant veu a la 
força del poble, perquè l’As-
semblea Local de la CUP és el 
poble i és coratge. Seguirem 
fent una oposició valenta, crí-
tica i constructiva. 

Seguirem atentes a la ges-
tió municipal, seguirem de-
fensant el nostre programa 
i fent propostes, jugant net, 
respectant les regles del joc i 
vetllant perquè siguin respec-
tades per tothom. 

Per acabar, us voldríem ani-
mar a participar en les assem-
blees, obertes a tothom cada 
dimarts a partir de les 19.30 
h al Casal Popular La Barraca.  

Volem escoltar-vos i ser el 
vostre altaveu. Gràcies a to-
tes i tots!

Comença 
un nou camí
El dia 15 de maig vaig assumir la 
responsabilitat del càrrec de regi-
dor que el conjunt de l’electorat 
mitjançant els 199 vots em va 
atorgar en les passades eleccions.

Des de l’oposició, seré el portaveu 
d’aquelles persones que creuen 
en el projecte municipal d’ERC, 
amb una actuació inscrita dins 
una coherència ètica i també dins 
el marc legal. I per això prendré, 
en tot moment, decisions políti-
ques que suposin per al nostre 
poble avançar d’una forma har-
mònica i integradora, sempre que 
sigui possible, després d’escoltar 
els planencs i planenques els 
quals són qui han d’aportar idees 
i solucions als conflictes. 

Em comprometo a fer propostes 
perquè el govern sigui més parti-
cipatiu, transparent, i que acosti 
la informació i les decisions al 
poble, també a treballar per la 
justícia social, és a dir, perquè 
tothom tingui els mateixos drets 
i oportunitats i, a fomentar els va-
lors cívics i la cultura com a eina 
de transformació social.

Crec que cal realitzar el seguiment 
acurat dels serveis que s’oferei-
xen, així doncs, és imprescindible 
la incorporació de criteris ètics i de 
transparència en la contractació 
pública en la qual s’asseguri que 
totes les despeses tinguin com a 
objectiu final el bé comú.

Des de la meva humil posició, evi-
dentment que no puc marcar cap 
línia mestra, però, en la mesura 
dels meus drets i deures,  treba-
llaré, com a fita primordial, els te-
mes vius d’interès perquè l’Ajun-
tament gestioni de forma eficaç 
tots els serveis i faci un control 
exhaustiu de les despeses.

En definitiva, que es defineixin 
clarament les prioritats en l’exe-
cució d’inversions a curt i llarg 
termini i perquè cada vegada 
tots els ciutadans disposem de 
millors serveis públics. 

Maria Teresa 
Ferré i Vila
Junts pel Pla

Assemblea 
de la CUP
El Pla de Santa Maria

Josep Maria 
Canela i Cunillera
Esquerra Republicana 
de Catalunya - 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, denunciar 
incidències i consultar informació 
sobre els comerços i serveis 
i l’administració municipal
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Fotografies del butlletí: Marc Lladó, Montse Milian, Montse Oliva, Carles Singla.


