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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

T
ot fent balanç del succeït 
durant els darrers mesos, 
m’omple de satisfacció que 
la nostra Festa Major hagi 

anat molt bé i comptat amb molta 
assistència a les activitats progra-
mades. Em fa sentir orgullós que, de 
mica en mica, es vagi consolidant 
com un esdeveniment de visita 
obligada dins de la comarca.

Com sempre, en la seva prepara-
ció i organització hi han intervingut 
moltes persones i moltes entitats 
del nostre poble, cadascuna d’elles 
treballant des del seu àmbit i mirant 
d’estar prop de la gent per saber 
quines són les preferències i les ne-
cessitats dels diferents col·lectius 
i de tot el ventall d’edats. A totes 
elles, un cop més, moltes gràcies 
pel seu esforç i la seva dedicació.

Aquest sentiment de goig no treu 
que també hi hagi fets tristos, com 

els atemptats de Barcelona i de 
Cambrils, al dol pels quals ens 
vam sumar de seguida. Tant de bo 
no hi hagi cap més ocasió sem-
blant per lamentar-nos i unir-nos 
en la desolació. 

D’altra banda, a l’Ajuntament, el 
dia a dia és complicat. A ningú 
no se li escapa que vivim mo-
ments difícils en molts sentits. 
Tanmateix, amb una bona gestió 
podem anar duent a terme pro-
jectes sense més recursos que els 
que tenim.

Per exemple, a la Fàbrica, hem 
acabat la restauració d’una part 
important de l’interior. A la paella 
popular celebrada amb motiu de 
la Diada de Catalunya la vam es-
trenar de manera una mica impro-
visada, a causa del vent, aquest 
planenc més que sempre fa de les 
seves. La inauguració oficial serà 

a la propera Fira del Vent, quan 
acollirà els expositors.

Ara el repte es troba en adquirir 
l’edifici de la Cooperativa Agrícola 
a la Réria i el trull de l’oli al carrer 
del Perot. La idea és recuperar 
elements importants del patri-
moni del poble per conservar-los 
i donar-los nous usos.

Es tracta d’una proposta realitza-
da als veïns perquè era un tema 
pendent de feia temps que, quan 
ha sortit l’oportunitat d’execu-
tar-lo, no la podíem deixar esca-
par. Cal donar les gràcies a la bona 
entesa amb la gent de Cooperal 
i amb l’Associació d’Amics dels 
Pagesos.

Amb perseverància, diàleg i una 
bona convivència tot ha d’ésser 
possible. Siguem-ne tots i totes 
un exemple.

A ningú no se  
li escapa que vivim  
moments difícils  
en molts sentits. Amb 
perseverància, diàleg  
i una bona convivència 
tot ha d’ésser possible
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Tenir cura del poble  
és cosa de tothom
Si fem un repàs dels darrers quatre butlletins mu-
nicipals, en aquest apartat hem anat parlant dels 
projectes que es van duent a terme, de les fites 
presents al nostre programa electoral que es van 
acomplint, de les tasques que realitzem dia a dia 
per al municipi i, de manera reiterada, del nostre 
compromís amb el poble i tots els seus habitants.

Pensem en les persones i les escoltem. D’això en 
donen fe tant moltes de les nostres actuacions com 
la participació ciutadana a les nostres xarxes socials 
i a les reunions de veïns que es convoquen quan cal 
tractar temes que considerem importants, com la 
celebrada fa poc amb motiu de la compra de l’edi-
fici del Sindicat i del trull de l’oli de la Cooperativa.

Ara bé, en aquesta ocasió volem manifestar la 
nostra preocupació per la manca de civisme que 
demostren una llarga llista d’actes vandàlics. Entre 
aquests, hi destaquen  abocaments incontrolats de 
brossa a la deixalleria, fora dels espais i dels horaris 
previstos per fer-ho, la qual cosa representa un cost 
per a l’Ajuntament.

Fa poc s’hi han instal·lat càmeres de darrera gene-
ració que permetran filmar els infractors. Les que hi 
havia fins ara eren fàcilment neutralitzades pels qui 
delinquien i no permetien enxampar-los.

També, unes setmanes enrere, una clariana del 
bosc que hi ha a tocar de la carretera de Vila-ro-
dona, apareixia coberta de deixalles.

La Comissió de Civisme, composta per l’Alcalde i 
per Regidors dels dos grups polítics presents al Con-
sistori, segueix treballant per mirar de posar fre a 
les actituds incíviques i aplicar mesures correctives.

Tot i que l’Ajuntament ja disposa de determinats 
dispositius de vigilància, és obvi que no pot cobrir 
tots els racons i que la despesa que això suposaria 
no és viable.

Sovint es tendeix a culpar les institucions de tot allò 
que no funciona. Fins i tot hi ha algunes persones 
que, en lloc de condemnar els qui se salten les 
normes, en culpen l’Ajuntament per no ampliar els 
horaris de la deixalleria.

Tanmateix, és responsabilitat de tots conservar el 
nostre poble i creiem fermament que, amb la im-
plicació de tothom, ens en podem sortir.

Independència  
per canviar-ho tot
Avui dia 19 de setembre del 2017. Toca parlar 
del Referèndum, nosaltres estem convençuts  
que el dia 1 d’octubre votarem tot i que ens 
ho intentaran impedir.
Complint totes les pseudoil·legalitats que han 
estat necessàries: hem rebut correus, hem 
anat a buscar cartells i transportat amb els 
nostres vehicles, els hem penjat, hem fet col-
loquis, xerrades i debats. I ho seguirem fent 
fins el dia esperat en què votarem!

El dia que la Generalitat va demanar a tots 
els alcaldes a favor del Referèndum que 
firmessin el decret per oferir els espais de 
les seves localitats, vam anar a parlar amb 
l’alcalde del nostre poble per dir-li que vo-
lem assumir les responsabilitats que siguin 
necessàries perquè en cas  que tinguéssim 
represàlies aquestes fossin compartides pels 
nostres regidors.

Aquí mà estesa sempre i en tot moment.

Sempre ens han dit que ara són transparents, 
que compten amb el poble per prendre les 
grans decisions, que ens tenen en compte 
per participar en projectes i decisions però 
no ens enganyen, no és així.

Ells creen un projecte i quan ja el tenen tan-
cat l’expliquen al poble (i a la CUP El Pla), 
hem d’entendre que això no és un procés 
participatiu. Simplement informen del que 
ja tenen decidit com per exemple: tots els 
projectes destinats al recinte de la Fàbrica 
(residència, museu, centre d’interpretació, 
restaurant,...), el C/ Mossèn Cabayol  (on ens 
van presentar un projecte fet dos dies abans 
de la seva aprovació en un ple perquè no el 
poguéssim estudiar i treballar, evidentment 
hi vam votar en contra).

Inverteixen molt en totxo i molt poc en temes 
socials.

Aquí mà tancada sempre i en tot moment.

Carles Singla Casellas
Portaveu del Grup Municipal  
de Convergència i Unió

Assemblea 
de la CUP
El Pla de Santa Maria
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Juny
El dia 1 de juny se celebra una 

sessió de Junta de Govern de 
l’Ajuntament del Pla en què, en-
tre d’altres, s’aproven diversos 
pressupostos relacionats amb 
la construcció de la pista polies-
portiva descoberta, al futur carrer 
Mn. Josep Cabayol: el paviment de 
formigó, el tancament i marcatge 
i la instal·lació de l’enllumenat. En 
total, la suma dels tres supera els 
58.000 €.

El dia 9, l’Associació d’Amics del 
Pagesos del Pla de Santa Maria i 
l’Ajuntament acorden la contrac-
tació de vigilància rural per al 
terme i el casc urbà. 
La mesura s’ha posat en marxa 
aquest estiu i va destinada a pro-
tegir les collites i evitar actes de 
vandalisme al poble, especialment 
a les nits. 
El cost d’aquest servei ha estat as-
sumit per l’Associació i per l’Ajunta-
ment, amb la participació la Societat 
de Caçadors del Pla i dels agricul-
tors a títol individual. 

L’Ajuntament del Pla posa a la 
venda, amb un preu de 3 €, un DVD 
que recull les tres filmacions 
que es van poder veure durant 
la celebració del Centenari de 
la Fàbrica Tèxtil, el passat mes 
de març. 

S’hi inclouen l’enregistrament de la 
visita teatralitzada, el recull d’imat-
ges que es va projectar durant el 
sopar commemoratiu i el reportat-
ge sobre la mina d’aigua elaborat 
pel Centre Excursionista La Xiruca 
Foradada i l’Associació Fotogràfica 
UllPlà.

A més, compta amb una galeria 
fotogràfica que permet veure amb 
deteniment imatges de les diferents 
èpoques de la fàbrica tèxtil, des dels 
anys 20 i 30 fins a la dècada dels 90, 
així com material aportat per l’Esco-
la Sant Ramon del Pla.

L’edició s’ha dut a terme per inici-
ativa de l’Ajuntament amb la col-
laboració d’UllPlà i del C.E. La Xiruca 
Foradada. 

Replà de 
notícies

El dia 10 el Festival Pas a Pas 
obre les portes, un any més, a tot-
hom qui vulgui ballar tango, salsa, 
bachata, zumba i dansa del ventre.

El dia 11 s’inaugura La Barraca, 
Casal popular del Pla, amb diver-
sos actes, entre els quals un vermut 
popular i la pintada col·lectiva d’un 
mural decoratiu. El local d’aquesta 
nova entitat cultural és al carrer 
Réria, número 22.

L’Escola de Futbol del Pla rea-
litza les inscripcions per a la pretem-
porada 2017-2018 de les diverses 
categories.

La mesa de contractació de les 
obres d’urbanització del carrer 
Mn. Cabayol es reuneix el 15 de 
juny per a la valoració de les 23 
ofertes d’empreses presentades a 
concurs.

El dia 17 té lloc la novena edició 
de les Jornades de Foc, organit-
zada per la Colla de Diables del 
Pla, amb una xerrada sobre segu-
retat, berenar i jocs per als infants 
-com diable per un dia i el taller de  
timbals-, sopar a la fresca i festa 
del foc.

El dia 18, el concert de l’or-
questra “Treu-li la pols al teu 
instrument” posa música pop i de 
bandes sonores i sèries de televisió 
al lliurament de premis del concurs 
literari Vila del Pla i de les beques 
universitàries.

El XXè concurs literari “Vila del 
Pla”, enguany, ha batut el rècord 
de participació amb un total de 102 
obres presentades.

El jurat d’aquesta edició ha estat 
format per Rita Montcusí, mestra 
de primària jubilada; Montse Mar-

tínez, professora de la URV, i Laia 
Bernadell, professora de secundària 
al Cor de Maria de Valls. 

Aquesta és la relació dels guardo-
nats i guardonades:
Narració 
Categoria A   
Nens i nenes de 3r i 4t de Primària 
“Les papallones més boniques de 
la comarca”
Aina Montalbán Pozo (Figuerola)

Narració 
Categoria B   
Nens i nenes de 5è i 6è de Primària 
“El secret del bosc “
Lluc Roig Campí (Figuerola)

Narració 
Categoria C   
Nois i noies d’ESO 
“Per un grapat de “m’agrades” 
Aina Casal Pelegrí (Barcelona)

Narració 
Categoria D 
Majors de 16 anys 
“Kamaria”
 Marina Cervera Teruel (Tarragona)

Poesia 
Categoria A   
Nens i nenes de Primària 
“Festes i tradicions” 
David Argelés Ferré (Figuerola)

Poesia  
Categoria B   
Nois i noies d’ESO 
“El mar i el cel”
 Eva Baudés Ferré (El Pla de Santa 
Maria)

Poesia 
Categoria C   
Majors de 16 anys 
“Petits Plaers” 
Íngrid Fernández Oliva (El Pla de 
Santa Maria)
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Replà de 
notícies

Les beques universitàries que, 
amb aquesta, arriben a les cinque-
na convocatòria, estan dotades amb 
500 euros cadascuna i van destina-
des a estudiants que hagin comen-
çat els seus estudis aquest curs.

N’hi ha una per als qui procedeixen 
de Batxillerat i una altra per als qui 
han cursat Cicles Formatius de Grau 
Superior.

Han estat rebudes per Elisabeth To-
cado i Paula Weber.

El dia 23 arriba la Flama del Ca-
nigó, procedent de Valls via Vila-ro-
dona, que va ésser rebuda al Lokal 
de Joves per encendre la foguera de 
Sant Joan, al voltant de la qual es va 
celebrar una revetlla popular amb 
sopar de motxilla.

El mateix dia s’inaugura la tem-
porada de piscina i el dia 25 de 
juny s’hi fa una jornada de por-
tes obertes. S’inicia, també, una 
nova edició del curset de natació. 
L’Aquagim, organitzat pel Col·lectiu 
de Dones del Pla, i l’Aquazumba tor-
nen per refrescar mentre es fa una 
mica d’esport.

El dia 26 s’enceta, un any més, el 
Casal d’Estiu, amb més de 90 nens 
i nenes inscrits. El fil conductor d’en-
guany ha estat “El Pla Experience”, 
per conèixer el patrimoni artístic i 
cultural local. La novetat d’enguany 
és que ha estat obert a nois i noies 
fins a 16 anys.

El 2015 es va signar un conveni amb 
el Consell Comarcal per fer possible 
que tant els infants usuaris del Cen-
tre Obert com aquells que presentin 
risc d’exclusió social puguin assistir 
al Casal.

Juliol
El dia 1 arriba el 42è Festival de 

Patinatge, organitzat pel Club Patí 
El Pla de Santa Maria.

La pista poliesportiva desco-
berta pren forma. Es descarrega i 
s’allisa el formigó que marca la su-

perfície del futur equipament, situat 
al costat de la Llar d’Infants i a sota 
del pati de l’Escola. Quan estigui en-
llestida, hi haurà una pista de futbol 
sala i dues de mini bàsquet. 

La  Junta de Govern de l’Ajunta-
ment del Pla aprova, el dia 5 de juliol, 
el conveni de col·laboració amb 
la Fundació Pau Casals per pro-
moure els valors de la música, la pau 
i la convivència. En virtut d’aquest 
conveni, l’Ajuntament col·laborarà 
anualment amb la donació de  
200 € i els veïns i veïnes del Pla de 
Santa Maria podran visitar gratuïta-
ment el Museu Pau Casals a la Platja 
de Sant Salvador (El Vendrell) entre 
els mesos d’octubre i març.

El dia 8 de juliol el 31è Aplec Ai-
res Planencs omple de sardanes, 
primer, la Plaça de Sant Ramon i, 
després del sopar de germanor, el 
Centre Cívic, amb l’actuació de la 
cobla Reus Jove.

L’endemà, a l’Església de Sant 
Ramon, es gaudeix del concert 
de violí a càrrec del nen Alexan-
dre Amorós Korotkov “Sasha”, 
acompanyat al piano del mestre 
Medir Bonachi. Es tracta d’un es-
pectacle solidari amb Fan del Lluís i 
la Fundació Andrés Marcio. Amb el 
sistema de taquilla inversa, es van 
recaptar més de 700 euros.

Com cada juliol, el Barri del Car-
me -amb l’actuació, per tercer any 
consecutiu, del grup d’havaneres 
Port Bo- i el de Sant Antoni comp-
ten amb les seves festes amb sopar 
a la fresca.

S’instal·len fonts a la Plaça Sant 
Ramon i al Parc La Fàbrica per 
alleujar la set i la calor.
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Arriba la segona edició de la Set-
mana Jove, pensada per i per al 
col·lectiu de nois i noies entre 12 
i 20 anys i organitzada pel Consell 
de Joves i l’Ajuntament, amb la col-
laboració de l’Associació de Joves. 
Va comptar amb una molt bona 
participació en el seu ampli ventall 
d’activitats: escape room, sessions 
de cinema a la fresca, sopars de car-
manyola, concurs de talents, pujada 
a caixes de cervesa, bubble football 
i bàsquet en barca. 

El mes acaba amb esport i el Tor-
neig de Futbol Sala es clou amb 
una final molt disputada. 

Agost 
 El programa de la Festa de les 
Neus i de la Festa Major compta 
amb una novetat: la convocatòria, 
per part de la Comissió de Festes 
del Pla i de l’Ajuntament, del pri-
mer Concurs de Cartells de la 

Festa Major. El guanyador en va 
ésser Jordi Buldó i la seva proposta 
va il·lustrar la promoció d’aquestes 
celebracions.

El dissabte dia 5 hi va haver la 
Festa del Comerç Local -organit-
zada per Botigues i Serveis del Pla-, 
amb esmorzar popular i l’especta-
cle itinerant “Donant un tomb pel 
poble” amb La Família de Pagesos. 
També, la tradicional cercavila de 
Gegants i Capgrossos, acompanyats 
pels Nans del Morell, els Timbalers 
de la Colla de Diables del Pla i els 
Grallers de l’Espluga de Francolí. 

A la nit, la revetlla enguany es va 
traslladar de la Plaça de Sant Ramon 
a la Plaça de la Vila, amb l’actuació, 
per segon any, de la companyia Im-
pro Acatomba i ball.

El diumenge dia 6, després de la 
Missa en honor de la Verge de les 
Neus, el dinar de germanor de la Di-
ada de la Gent Gran va permetre, 
un any més, homenatjar aquest col-
lectiu.

El pregó d’Óscar Peris, delegat 
de la Generalitat a Tarragona, va 
esdevenir el punt d’arrencada de 
sis intensos dies de Festa Major, 
amb actes per a tots els públics i per 
a totes les edats: des de l’exposició 
de pintura d’artistes del Pla, la Festa 
de l’Escuma o el Correbars fins al 
Concurs de Paelles o la cinquena 
edició de la Kardsverdstaken. 

Com a novetats cal destacar les vi-
sites guiades al patrimoni cultural 
de municipi, conduïdes, per primera 
vegada, per guies formats al Curs de 
Guies Locals del Pla. També, el súper 
tobogan d’aigua i la Festa Holi, amb 
molta participació. Tot això sense 
oblidar les activitats més clàssiques 
com la Cursa Ciclista, el futbol, el 
Correfoc i el Ball Parlat dels Diables, 
les passejades en barca a la Bassa 
del Parc La Fàbrica, els inflables a la 
Piscina, els balls i les sardanes i el 
Sopar Popular de cloenda.

Cal fer una menció especial al mul-
titudinari dinar dels 30 anys del 
Catesplai Planenc. Amb motiu 
d’aquest aniversari aquesta entitat 
va batejar els seus manotes Ixent 
(el sol) i Minvant (la lluna) a la Cer-
cavila de la Festa Major, en què van 
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Replà de 
notícies

desfilar juntament amb els Gegants 
i els Capgrossos del Pla, la Mulassa 
de Valls, els Grallers del Pont d’Ar-
mentera, la Xaranga Bandsonats i 
els Timbalers de la Colla de Diables 
del Pla de Santa Maria.

El mes d’agost tanca l’agenda 
social planenca amb una nova edi-
ció del Sopar solidari de Fan del 
Lluís per recollir fons i felicitar els 
15 anys del Lluís.

Setembre
El dia 1 Meritxell Borràs, con-

sellera de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, visita El 
Pla de Santa Maria. Després de sig-
nar en el llibre d’honor de l’Ajunta-
ment, Borràs va conèixer de primera 
mà la remodelació dels carrers de la 
Sardana i la Réria així com el Centre 
d’Interpretació del Tèxtil i el Museu 
Agrícola.

Tots dos projectes han comptat 
amb subvencions dels fons FEDER. 
La Consellera va elogiar el resultat 
del treball realitzat i el bon ús donat 
a les subvencions.

El tancament de la Piscina 
Municipal una setmana abans del 
previst, a causa de la poca assis-
tència deguda al mal temps, crea 
un malestar comprensible entre 
les persones que n’havien adquirit 
l’abonament per a la temporada. 
L’Ajuntament estudia fer canvis de 
cara a l’any vinent (bé en les condi-
cions de la concessió bé en la fór-
mula d’abonaments) per tal que no 
hi hagi perjudici per a ningú.

La deixalleria disposa de noves 
càmeres que permetran identificar 
els autors d’actes incívics, com abo-
car deixalles voluminoses o runa a 
la zona d’emergència, la qual cosa 
representa un cost per al municipi.

Els actes de celebració de l’On-
ze de Setembre comencen el dia 
2, amb la presentació, organitzada 
per l’ANC del Pla de Santa Maria, del 
número 10 de la revista Cultu-
ra i Paisatge a la Ruta del Cister, 
que inclou l’article “La Guerra dels 
Segadors al Pla de Santa Maria: 
matança, ruïna, destrucció”, a 
càrrec del Dr. Valentí Gual Vilà, pro-
fessor de la Universitat de Barce-
lona, i la inauguració de la nova 
ubicació del monòlit en record 
dels fets del 2 de setembre del 
1642, a càrrec del Sr. Jordi Agràs 
Estalella, director dels Serveis Ter-
ritorials de Cultura de la Generalitat 
a Tarragona. 

Aquest monument va ésser una ini-
ciativa d’Esquerra Republicana de 
Catalunya del Pla l’any 2007. La idea 
artística de com fer el monument i 
l’escultura del relleu de bronze fou 
de l’ artista i fonedor vallenc Fran-
cesc Vilà, basada en una idea inicial 
de l’escultor Lorenzo Quinn. 

Es va finançar, d’una banda, per 
aportacions populars de persones, 
famílies i entitats i, de l’altra, per la 
corporació municipal, segons es va 
acordar en un Plenari de l’Ajunta-
ment. El text de la placa es consen-
suà pels tres grups municipals: CiU, 
PSC i ERC.

Durant uns anys aquest monument 
ha estat ubicat a l’interior de l’Esglé-
sia de Sant Ramon. El nou emplaça-
ment correspon al lloc des del qual 
es van disparar les canonades, la 
petja de les quals encara s’observa, 
a la paret de l’Església.

Diumenge 10 es fa la pujada de 
les Quatre Barres al Replà de Sant 
Ramon, a càrrec del C.E. La Xiruca 
Foradada. Al Parc La Fàbrica, l’ANC 
del Pla de Santa Maria, organitza un 
taller de pintura per infants i grans 
i inflables 
Els actes finalitzen amb la Paella 
popular i l’espectacle de Quim Vila 
“Cap a l’espai sideral (si no ens ma-
tem abans entre nosaltres)”, cançó 
irònica interactiva, discurs còmic i 
humor.

Divendres 20 se celebra una 
reunió de veïns per explicar el 
projecte de compra per part 
de l’Ajuntament de l’edifici de 
la Cooperativa Agrícola al car-
rer La Réria i de l’antic Trull, al 
carrer Perot. 

A la reunió es van exposar els 
termes de l’acord de compra i els 
usos futurs que l’Ajuntament pre-
veu als dos edificis. Tots els veïns 
i veïnes assistents van manifestar 
la seva conformitat amb el projec-
te, abans de tancar l’acord amb  
Cooperal.

També, s’hi va explicar l’estat actual 
d’altres projectes del municipi, es 
van retre comptes del tancament 
de 2016 i es van atendre diversos 
precs i preguntes.
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L’Ajuntament ha arribat a un 
acord amb Cooperal per a la 
compra de l’antiga seu de la 
Cooperativa Agrícola del Pla, a 
la Réria, i del trull, al carrer del 
Perot. L’import de l’adquisició 
és de 200.000€ que es paga-
ran en 4 anys, a parts iguals. A 
més, el municipi es farà càrrec 
de les despeses de notari.

El primer pas després de l’ad-
quisició serà fer un estudi tèc-
nic per determinar l’estat de 
tots dos edificis i quines tas-
ques de rehabilitació caldrà 
dur a terme. 

Pel que fa al trull, la idea inici-
al seria enderrocar els magat-
zems del voltant i mantenir 
l’antic molí d’oli. Aquest, un 
cop restaurat, formaria part 
del conjunt museístic integrat 
pel Centre d’Interpretació del 
Tèxtil i el Museu Agrícola. Això 
permetria, en l’època de colli-
ta, posar-lo de nou en funcio-
nament en moments puntuals 
i poder reviure el procés d’ob-
tenció de l’oli d’oliva.

L’edifici de la Réria mantindrà 
l’actual Cafè el Sindicat, ja que 
es respectarà la cessió d’ús 
del local realitzada per Coo-
peral en favor de l’Associació 

d’Amics dels Pagesos. Quant a la 
resta de l’immoble, es prepararà 
un projecte per situar-hi l’hotel 
d’entitats, que en un principi 
havia d’anar a la Casa Rovira, al 
carrer Major.

La seu de la Cooperativa té molt 
bones condicions per poder ser 
el punt d’acollida de les diferents 
entitats. A més, les instal·lacions 
inclouen l’antic cinema, que es 
pot convertir en una sala poliva-
lent amb moltes possibilitats. 

També disposa del local on es 
trobava l’oficina de la Caixa Ru-
ral i de diferents sales i espais. La 
seva situació, al centre del poble 
i en un carrer de més trànsit, el 
converteixen en l’emplaçament 

Compra de l’edifici de la Cooperativa  
a la Réria i del trull

ideal de l’hotel d’entitats.

Segons el volum d’obres que 
calgui realitzar, l’equipament 
podria entrar en servei l’any 
2019. Aquest càlcul contem-
pla realitzar durant el 2018 el 
projecte i les obres bàsiques 
de rehabilitació i deixar per 
a l’any següent les obres de 
transformació i condiciona-
ment.

El projecte permetria recupe-
rar dos equipaments emble-
màtics que van tenir un paper 
molt important al llarg del se-
gle XX. D’aquesta manera se’ls 
podrà donar nova vida i nou ús 
i es convertiran en elements 
de dinamització del poble.
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L’Ajuntament s’ha 
presentat a la 
convocatòria del 
departament de 
Governació de la 
Generalitat per a 
inversions en ca-
mins públics locals 
2018-20. Les actu-
acions previstes 
en el projecte són 
pavimentar el camí 
d’Alió fins al polí-
gon industrial, pavi-
mentar amb formi-
gó i senyalitzar el 
tram baix del camí 
de Sant Ramon que 
duu a l’ermita i, per 

últim, treballs de 
manteniment del 
camí dels Munta-
nyesos des de la 
sortida de la Tor-
re de Santa Maria 
fins a la cruïlla amb 
el camí del Corral 
del Fortuny. S’ha 
sol·licitat un ajut 
del 100% amb el 
compromís exprés 
per part de l’Ajun-
tament d’executar 
l’obra si es conce-
deix la subvenció, 
encara que aquesta 
no cobreixi la tota-
litat dels costos.

Arranjament  
i senyalització  
de camins 

Subvencions  
rebudes
La Diputació de Tar-
ragona ha concedit 
225.000€ en subven-
cions a l’Ajuntament 
del Pla de Santa Ma-
ria en els primers 
nou mesos del 2017. 
L’import més desta-
cat correspon al Pla 
d’Actuació Municipal 
(PAM) que es desglos-
sa en 118.000 per a la 
urbanització del c/ 
Mn. Josep Cabayol i 
80.000 per a despesa 
corrent. Per a la cana-
lització  de la Rasa del 
Tudores s’han conce-
dit 19.300€ i 4.485€ 
per a la remodelació 
dels banys del Pa-

velló. També s’han 
concedit 2.168€ per 
a despeses de gestió 
d’aquest darrer equi-
pament i 993€ per a 
la mostra de produc-
tes agroalimentaris 
de la Fira.

A banda d’aques-
tes, encara hi ha di-
verses subvencions 
sol·licitades a la Di-
putació que estan 
pendents de resoldre. 
A més, l’Ajuntament 
ha rebut 3.244€ del 
departament de Cul-
tura de la Generalitat 
per al Centenari de la 
Fàbrica.

L’actual equip de govern es va 
presentar a les eleccions amb 
el projecte de convertir la casa 
del carrer Major 27, llegada per 
Josep Rovira a l’Ajuntament, 
en hotel d’entitats. Fins ara 
s’ha realitzat un projecte de 
rehabilitació bàsica i tasques 
de neteja i condicionament de 
l’edifici.

La compra de l’edifici de la Co-
operativa i el projecte de situ-
ar-hi l’hotel d’entitats fa que 

calgui pensar en un ús alterna-
tiu per a Cal Rovira. En aquest 
moment, l’Ajuntament treballa 
amb la idea de traslladar-hi els 
serveis socials, ubicats actual-
ment a l’antic consultori mè-
dic.

Aquest darrer edifici està que-
dant petit per a tota l’activitat 
que acull. Cal Rovira, tot i que 
necessita una restauració, en 
principi més profunda que la 
de la Cooperativa, té moltes 

possibilitats i fins i tot un pati 
exterior que podria ser de gran 
utilitat per al Centre Obert o 
per a d’altres activitats que 
impliquessin infants i joves.

Si aquest projecte es concre-
ta, quedarà per definir quins 
usos es poden donar a l’antic 
consultori mèdic o bé estudi-
ar la possibilitat de vendre’l i 
obtenir fons per finançar les 
tasques de rehabilitació dels 
altres immobles.

Cal Rovira: 
Una nova seu per als serveis socials?
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E
l Plenari del passat mes de 
juliol va aprovar el tanca-
ment dels comptes munici-
pals corresponents al 2016. 

El balanç resultant és força positiu, 
ja que els ingressos han estat su-
periors al que s’havia pressupostat 
i les despeses, menors.
El pressupost per al 2016 preveia 
uns ingressos i despeses equi-
librats en 2.021.000€. Al tanca-
ment, a 31 de desembre, els drets 
de cobrament reconeguts (el que 
s’ha recaptat més el que encara 
està pendent d’ingressar) pujaven 
a 2.226.000€. D’aquests 1.828.000 
ja s’havien cobrat i els 397.000 res-
tants era previst de rebre’ls en els 
mesos següents.

Quant a les despeses, les obliga-
cions reconegudes (allò que s’ha 
pagat més allò que caldrà pagar 
però encara no s’ha fet efectiu) 
van quedar en 1.951.000€. El dife-
rencial entre ingressos i despeses 
és, doncs, de 275.000€ de saldo 
positiu. La principal raó de l’incre-
ment d’ingressos ve donada per-

L’Ajuntament
respon

Tancament de comptes 2016

què es van cobrar endarreriments 
de l’Impost de Bens Immobles dels 
darrers quatre anys. 
Aquest resultat permet que la tre-
soreria de l’Ajuntament hagi expe-
rimentat una millora prou signifi-
cativa al tancar l’any. Si el 31 de 
desembre de 2015 a la caixa mu-
nicipal hi havia 1.167.000€ de fons 
líquids, a principi del present any la 
quantitat havia pujat a 1.487.000€.

A aquests diners disponibles, cal 
afegir-hi les quantitats pendents 
de cobrament: els 397.000€ ja es-
mentats del 2016 i 459.000€ d’anys 
anteriors. Un cop deduïdes les 
quantitats pendents de pagament 
i aplicant fórmules correctores, el 
romanent de tresoreria de l’Ajun-
tament s’estableix en 1.783.000€.

Disposar de liquiditat és un element 
molt important per a un municipi, 
ja que permet fer front a despeses 
imprevistes o presentar-se a con-
vocatòries de subvencions que, si 
es reben, només cobriran una part 
de les inversions previstes.

El deute municipal es va reduint 
progressivament i es situa en un 
10% del pressupost, baixant cap al 
9%. La legislació actual fixa el límit 
d’endeutament en el 110% del pres-
supost. Aquest deute es compon de 
dos crèdits que es van destinar a la 
construcció de la Llar d’Infants i a la 
compra de la Fàbrica.

De les despeses del 2016, sobresur-
ten algunes grans partides com el 
consum elèctric, que puja 122.000€ 
(inclou l’enllumenat dels carrers i 
del polígon i l’electricitat dels edi-
ficis municipals) o la recollida de 
deixalles, amb 136.000€. Aquesta 
partida paga la recollida, l’eliminació 
de residus i la deixalleria. És un ser-
vei deficitari, perquè l’Ajuntament 
només recapta 95.000€ per la taxa 
d’escombraries.

Altres despeses significatives són 
les festes i activitats culturals, que 
en conjunt pugen 112.000€. La Fes-
ta Major s’endú la partida principal, 
amb 39.000€. Encara cal afegir-hi la 
infraestructura de la Fira del Vent, 
que va a part, i costa 45.000€. La ne-
teja de tots els edificis que depenen 
de l’Ajuntament (incloent l’Escola i la 
Llar d’infants) puja 63.000€ i el man-
teniment d’aquests edificis, 43.000€.

Quant a les inversions, la partida 
més gran del 2016 va anar al con-
dicionament de la Fàbrica, amb 
69.000€. També es van destinar 
45.000€ a adquisició de finques (per 
als aparcaments de l’Horta i el carrer 
Mn. Cabayol), 36.000€ a arranjament 
de camins, 26.000€ a senyalitzacions 
i mobiliari urbà i 24.000€ a millores 
en el Centre Cívic.

Els principals ingressos procedei-
xen dels impostos. El conjunt d’IBI, 
vehicles, plusvàlues, construccions 
i IAE (només el paguen les grans 
empreses) puja 1.200.000€. Les 
aportacions de l’Estat i la Generalitat 
sumen 570.000€, gairebé el mateix 
que el Pla d’Actuació Municipal que 
aporta la Diputació, amb 570.000€. 
Les taxes (escombraries, cementi-
ri i, per als residents a la Torre de 
Santa Maria, el clavegueram) sumen 
380.000€.

Ingressos

1. Impostos directes  1.189.837,81 € 

2. Impostos indirectes  19.053,74 € 

3. Taxes i altres ingressos  385.883,91 € 

4. Transferències corrents  571.304,32 € 

5. Ingressos patrimonials  2.666,52 € 

6. Venda d’immobles  25.200,00 € 

7. Subvencions  32.535,80 € 

Total ingressos  2.226.482,10 € 

Despeses

1. Personal  487.879,03 € 

2. Despeses corrents  1.069.765,05 € 

3. Interessos de préstecs  2.255,36 € 

4. Beques, convenis i subvencions  65.548,95 € 

6. Inversions  300.041,37 € 

9. Amortització préstecs  26.043,45 € 

Total despeses  1.951.533,21 € 
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Treballadors  
de 

l’Ajuntament

A
l primer pis de l’Ajunta-
ment es troba el nucli 
de l’activitat administra-
tiva. Hi ha una circula-

ció constant de vilatans, regidors 
i també de l’Alcalde, que hi té el 
despatx. Diverses persones hi tre-
ballen a temps parcial i les qua-
tre que presentem avui, a temps 
complet.
La Carme Ferrando viu a Puigpe-
lat però insisteix que és “cent per 
cent vallenca”. Va estudiar Dret a 
la Universitat de Lleida i va exercir 
cinc anys com a advocada. És a 
l’Ajuntament des del 2004: “Vaig 
deixar el Dret durant dos o tres 
anys. Preparava oposicions a la 
Generalitat i va sortir una plaça de 
tècnic de desenvolupament local 
subvencionada pel SOC. Així vaig 
arribar”.
Inicialment, estava centrada en el 
projecte de La Fàbrica. Ara treba-
lla per a “totes les coses que es 
fan al municipi, que són moltes”. 
Les seves tasques són variades:  
administració, recursos humans, 
transparència, desenvolupament 
local, promoció econòmica, gestió 
de subvencions...
Aquesta darrera és particularment 
important. “Hem fet obres que han 
sortit molt bé de cost gràcies a les 
subvencions”. Una de les vies per 
aconseguir-ne, confessa, és ser 
una gran lectora del Diari Oficial de 
la Generalitat, el DOGC. “El llegeixo 
cada dia. I també segueixo el que 
fan altres ajuntaments.”
Al centre de la planta, de costat, 
hi ha les taules de la Maria Dolors 
Rovirosa i la Rosa Maria Pont. Totes 
dues són planenques de soca-rel i 
sempre han viscut al poble. Com-
binen la tasca administrativa amb 
l’atenció al públic.
La Rosa Maria va estudiar Batxille-
rat i Comerç i ha seguit tot de cur-
sos relacionats amb la seva feina 
actual. Durant 28 anys va treballar 
a la Fàbrica, des del 1970 fins que 
va tancar: “Primer, de filadora, des-
prés al control de qualitat i des del 

1975, a l’oficina”. Poc després de 
tancar la Fàbrica va entrar a l’Ajun-
tament.  
La seva feina principal són els pa-
drons d’habitants i de taxes. “Tam-
bé el registre de documents, sub-
vencions per a activitats culturals, 
el cens caní. I tasques de protocol 
i d’atendre consultes d
El més gratificant, explica, és po-
der ajudar: “Quan ve algú amb un 
problema que li sembla greu i el 
pots orientar, et fa sentir bé”. El 
més complicat, “fer entendre se-
gons quines coses que ja saps per 
endavant que no poden ser”. 
La Maria Dolors precisa: “Hi ha 
persones que més que no enten-
dre’t, volen escoltar una resposta 
que tu no els pots donar.” La Rosa 
Maria afegeix que “és una mica 
frustrant”.
La Maria Dolors és la treballadora 
més antiga de l’Ajuntament. “El 
moble més vell”, diu. Va estudiar 
FP1 Administrativa i també ha anat 
fent cursos específics. Va comen-
çar el 1979, poc després de les 
primeres eleccions municipals. “El 
secretari d’aleshores, el senyor 
Díaz, es jubilava i quedava sola 
l’Alberta Rovira. El primer any vaig 
estar a mitja jornada i a partir d’allà, 
he passat per tot i he fet de tot”. 
Precisa que també és la secretària 
del Registre Civil: “M’encarrego de 
tot el relacionat amb naixements, 
matrimonis i defuncions”.
Ha tractat amb tots els alcaldes i 
regidors escollits i conclou: “Quan 
entren persones noves a l’Ajunta-
ment, hi ha moltes ganes, moltes il-
lusions, pregunten per tot. Després, 
les coses es van posant a to. Les 
lleis són les que són. Hi ha coses 
que no es poden fer... Això sí, tots 
han treballat per un poble millor.”

La primera 
planta

En aquests anys ha vist canviar 
molt la seva activitat. “Al principi, 
es feia tot a mà i com a molt tení-
em una màquina d’escriure”. As-
segura que no era més complicat. 
“Ho fèiem i s’ha acabat. Ara ja no 
et planteges fer les coses sense 
ordinador. El dia que marxa la llum, 
feina rai...”
Al capdavant de l’administració 
municipal hi ha el secretari, Josep 
Lluís Valero. Com que el Pla és un 
municipi petit, fa també d’interven-
tor “que és la fiscalització de tota 
la gestió econòmica”, explica.
Va néixer i viu a Riudecanyes, però 
entremig va viure a Cambrils. Va 
estudiar Dret de forma intermitent 
i n’és llicenciat per la UOC. La seva 
primera destinació, després de les 
oposicions i el concurs, va ser San-
ta Coloma de Queralt.
 “Hi vaig estar quinze anys, fins que 
el 2004 vaig venir cap al Pla. De 
les places que hi havia a prop de 
casa, aquesta era la vacant més 
atractiva”, recorda. Els secretaris 
són un cos d’habilitació estatal i 
ocupen les places per concurs. Un 
cop tenen destí, han d’estar-hi dos 
anys abans de tornar a concursar.
Ja en fa 13 que és al Pla i no des-
carta tornar a concursar algun dia. 
“No hi ha res que duri tota la vida”, 
sentencia, però reconeix que la fei-
na li agrada. “Quan t’hi acostumes, 
està bé i està relacionada amb els 
teus estudis”. 
Pensa que, en conjunt, l’admi-
nistració de l’Ajuntament del Pla 
“funciona raonablement bé, enca-
ra que tot és millorable sempre”.  
“El més atractiu”, explica, “és la 
vivència dels projectes que els 
governs porten endavant. Veu-
re’ls créixer i veure com el poble 
va canviant”. 

M. Dolors Rovirosa, Rosa M. Pont, Josep L. Valero i Carme Ferrando



Ajuntament 
del Pla de Santa Maria

Plaça de la Vila, 1
43810 el Pla de Santa Maria

TELÈFON: 977 63 00 06
FAX: 977 63 11 41
CORREU: aj.pla@altanet.org
WEB: www.elpladesantamaria.org
FACEBOOK: Ajuntament del Pla de Santa Maria

“El Pla al dia” al vostre mòbil
Descarregueu-vos l’aplicació i podreu 
rebre pregons i notícies, denunciar 
incidències i consultar informació 
sobre els comerços i serveis 
i l’administració municipal
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FOTOGRAFIES DEL BUTLLETÍ: Juse Baldrich, Ramon Ferré Vila, Montse Milian, Jordi Pinyol, Josep Silvestre, Carles Singla.


