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Presentació

Preveure i planificar
són dos dels pilars
d'una bona gestió
18 de juny, entre d’altres, són bones
opcions per compartir estones de
lleure.

Mateu
Montserrat
i Miquel
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Alcalde
del Pla de
Santa Maria

E

m complau convidar-vos a
llegir un nou número del
Butlletí. Com sempre, inclou els fets més destacats
dels darrers mesos, l’estat dels
projectes que estan en curs o a
punt de dur-se a terme i informació sobre temes rellevants per al
nostre municipi.
Enguany, quan sembla que l’estiu
ha arribat abans d’hora, ja fa dies
que tenim a punt el que hem anomenat el Pla d’Estiu. Es tracta d’un
conjunt d’activitats per a tots els
públics per gaudir als mesos de
juliol i agost i sense restriccions.
Les trobareu detallades a l’apartat
“Destacat d’estiu” i en un tríptic
específic.

Hi ha moltes
ganes de retrobar
les amistats
i les persones
a qui fa temps
que no veiem
I és que, amb el bon temps, també
es va restablint la normalitat i hi ha
moltes ganes de retrobar les amistats i les persones a qui fa temps
que no veiem. Les terrasses musicals, que van sorgir a la pandèmia
per arrelar fort als dissabtes estiuencs, o la piscina, que tornarà a
funcionar com sempre a partir del

Preveure i planificar són dos dels
pilars d’una bona gestió. A banda
de les coses del dia a dia que van
requerint atenció, no es pot deixar
de mirar endavant. És per això que,
per exemple, ja tenim els ulls posats
en la propera edició de la Fira del
Vent, en la qual es treballa des de fa
mesos. Aprofito per recordar a tothom qui vulgui participar en el seu
concurs de cartells que té temps de
presentar-s’hi fins el dia 15 de juliol.
La Fira arribarà amb tot allò que la
caracteritza a més d’algunes millores i de novetats. Així, se n’ampliarà
l’oferta gastronòmica, es podrà fer
una visita virtual a la residència per
a gent gran que s’està construint
a les naus de la fàbrica i es podrà
participar en el Firasprint, una mena
de gimcana consistent en anar al
màxim d’actes possibles per aconseguir premis. Tanmateix, tot això i
molt més, us ho explicarem al proper butlletí. Bon estiu a tothom!

Defuncions 2021
A l’anterior Butlletí, a causa d’un error tècnic, la llista de les persones que ens van deixar al llarg de l’any
2021 va quedar escapçada. Lamentem aquest fet i reiterem les nostres disculpes a les famílies afectades.
És per això que publiquem aquí la relació completa. En pau descansin.
• Pepita ABRIL CALERO

• Atanasio DE PABLO SIERRA

• Josep MOIX PUJOL

• Maria ALEMANY DUCH

• J.A. DELVALLE GONZÁLEZ

• Albert MOLINA CAMINS

• Jorge BARBARA NICOLÁS

• Roser FERRÉ ROIG

• Francisco MONTCUSÍ QUERALT

• Teresa BOVÉ GUASCH

• Ramon FORTUNY PONS

• José María MOYA MONTES

• Montserrat CALVET FIGUERAS

• Tomás IGLESIA CAMPOS

• Fermín ORDÓÑEZ MORENO

• Carlos CANELA MIQUEL

• Juan Miguel JIMÉNEZ ARÀNEGA

• Jorge ROCA DE LA FUENTE

• Josep M. CANELA PLANA

• José Manuel JIMÉNEZ DELFÍN

• Josep TUTUSAUS ORGA

• Joan CLOFENT RIBÉ

• Melcior LLOPART COLL

• Joan VALLS POUS
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Música, tallers
i activitats aquàtiques

Medi
Destacat
ambient
de
d’estiu

E

ls mesos de juliol i agost
s’acosten carregats d’esdeveniments per a tots els
públics i sense les restriccions a causa de la pandèmia
dels darrers dos anys. Arriba el
Pla d’estiu.

núm. 25 juliol 2022

El dia 2 de juliol arrencarà 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.

El dia 20 d’agost, després de la Festa de les Neus (del 5 al 7 d’agost)
i de la Festa Major (del 12 al 16
d’agost), Blark Duet, amb la Cristina Español, tocarà a la Cafeteria
L’Esplanada. El cicle es clourà el dia
27, amb Mussol Duet al Bar Zurita.
El dissabte 9 de juliol tornarà el format habitual de l’Aplec de sardanes
“Aires Planencs” en la seva 36ena
edició, amb dues tandes de sardanes, a la tarda i a la nit, i sopar de
germanor.
Els amants de la música d’orgue
també tenen una cita el divendres
5 d’agost a l’Església de Sant Ramon, amb el concert a càrrec de
Jordi Figueras dins del XLIIè Cicle
Els Orgues de Catalunya.
Els més joves podran triar entre diferents activitats pensades especi-

alment per a ells. Així, el dia 5 de
juliol, podran jugar a Bubble Football; els dijous, aprendre arts escèniques; el dia 19 de juliol, participar
en un taller de circ; i els dimecres
de juliol acudir a la trobada “Portem
els Capgrossos”, un espai per als
nens i nenes de 10 a 14 anys als
quals els faci gràcia de portar els
Nans centenaris del Pla. Hi haurà
temps per provar-se’n els vestits,
fer-los ballar acompanyats de grallers i, en acabar, berenar plegats.

i DJs. La primera, complementada
amb un torneig de futbolí i la segona, amb un d'escacs.

També, l'Associació de Joves proposa, per a les nits del 2 i del 23 de
juliol, dues vetllades amb còctels

L’Ajuntament ha preparat un tríptic
que recull amb detall tota aquesta
programació.

D’altra part, per suportar millor la
calor, la piscina municipal ha obert
les seves portes el 18 de juny. Del 4
al 29 de juliol acollirà els cursets de
natació. A més, tots els diumenges
entre el 25 de juny i el 31 de juliol, hi
haurà Aquazumba. I el diumenge 20
de juliol es mullarà per l’esclerosi
múltiple.
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Domi Garcia hi donarà el tret de
sortida a la Cafeteria El Punt. El
dia 8, serà el torn de Jordi Adserà
Duet al Bar de la Piscina; el 16, Mel
i Mató actuaran al Cafè el Sindicat;
el 23, Fito Luri animarà la vetllada
al restaurant Masia del Pla; i el dia
30, Marina Freixas cantarà al Bar
La Placeta.
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ABRIL

“El Pla de residus de 1990, 30
anys després. Què vam aprendre?”, moderada per Francesc
Domènech i Rull, periodista; amb la
participació de Josep M Tost i Borràs, consultor en Economia Circular
i director de l’Agència Catalana de
Residus entre el 2011 i el 2021; Josep Pijoan i Farré, de la Coordinadora Anti Pla de Residus de la Conca
de Barberà i ex alcalde de Pira; Lluís
Estrada i Milà, membre del Col·lectiu
1714 i ex alcalde del Pla de Santa
Maria; Jaume Espelt i Roselló, de la
coordinadora Anti Pla de Residus de
la Conca de Barberà; Marcel Estrada
i Canela, de la coordinadora Anti Pla
de Residus del Pla de Santa Maria i
de l’Alt Camp; i Josep Baudés i Boronat, de la coordinadora Anti Pla
de Residus del Pla de Santa Maria i
de l’Alt Camp.

El dia 1, la secció d’hoquei del Club
Patí El Pla de Santa Maria obre les
portes al seu entrenament, com
farà tots els primers divendres de
mes.

El dia 9, obre les portes la IV edició
de la Fira de Cervesa Artesana,
organitzada per La Barraca i l’Associació de Joves.

El dia 3, es clou la segona edició del
Cicle de Teatre, amb Infanticida,
protagonitzada per l’actriu planenca
Neus Pàmies.

El dia 11, comença el termini per
presentar propostes per als pressupostos participatius 2022, que
finalitza el 10 de maig.

Els dies previs al dia 6 d’abril, amb
motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física, les xarxes socials de l’Ajuntament s’adscriuen a la campanya de la Generalitat
que ofereix consells per potenciar-la
i millorar la salut.

El dia 12, els grups polítics representats a l’Ajuntament del Pla de Santa
Maria, Junts pel Pla, CUP-Amunt i
ERC-AM, fan públic un comunicat
en què manifesten el seu desacord
amb el Pla Director Urbanístic de
la Plana de l’Alt Camp (PDUAE).
En trobareu més informació a l’apartat L’Ajuntament respon d’aquest
butlletí.

El dia 26, s’inaugura (Foto 1), a
l’Ajuntament, l’Exposició commemorativa dels 30 anys de l’oposició
popular al Pla de Residus de 1990
(http://pladeresidus.cat), visitable
fins el dia 30 d’abril i organitzada
per Cultura i Paisatge amb el suport
de l’Ajuntament del Pla de Santa
Maria i la Diputació de Tarragona.
Es podrà tornar a veure durant la
Fira del Vent.
El dia 29, hi ha Ple Municipal. A l’ordre del dia hi destaquen l’aprovació
de quatre modificacions urbanístiques i l’homenatge a Anna Prats
(Foto 2), en reconeixement als seus
30 anys d’infermera al nostre municipi.

El dia 7 d’abril, a la sala d’actes de
l’Ajuntament, té lloc la taula rodona
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Durant els dies 11, 12 i 13 d’abril,
el Club Patí El Pla de Santa Maria
organitza el Campus de Tecnificació de Setmana Santa, amb un
total de 45 patinadores i patinadors
del club planenc i d’altres clubs de
la comarca.
L’Ajuntament fa una donació de
llibres a la Biblioteca (Foto 3).
Com cada any, per Sant Jordi, hi
ha llibres i roses, un contacontes
per als més petits, Bicicletada
popular (ajornada una setmana
a causa del fort vent) i el lliurament de premis del concurs literari i el de fotografia de la Fira
del Vent (Foto 4). També, es dona
a conèixer el nom de la Biblioteca, escollit per votació popular:
“L’ensumania”. En trobareu més
detalls a l’apartat "Pla de projectes" d’aquest butlletí.
El contacontes va anar a càrrec
de Nexus Teatre, amb una escenificació molt participativa de “Fila que
fila”, el conte de la Fàbrica del Pla
(Foto 5). Un narrador i una aranya
van fer intervenir nens i nenes i famílies assistents en la narració de
la història, des que es va construir
l’edifici fins als nostres dies.

Premis del XXV Concurs literari
“Vila del Pla”
◗Categoria A (100 euros i un val per
a llibres):
Naiara Pardo, amb El regal per a la
Laia

5
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Els dies 26, 27 i 28 d’abril, l’Escola
ofereix l’experiència “Contes a les
fosques” a totes les famílies del
poble amb infants de fins a 10 anys.
Es va condicionar l’antic menjador
de l’edifici històric de l’Escola per
tal que es pogués enfosquir, decorat com una habitació acollidora.
L’activitat consistia en dur-hi els
nens i nenes i llegir, d’una manera
lúdica i vivencial, contes dels que
s’il·luminen en la foscor.

MAIG
El dia 1, es corre la Bicicletada
popular, amb dos recorreguts, un
de directe a la Torre de Santa Maria (de 12,5 km. aproximadament)
i un altre de més llarg (d’uns 15
km.) per entre les barraques de
pedra seca, amb refrigeri al Bar
Paraíso, a la Torre de Santa Maria.
De tornada al poble, hi ha vermut
musical al recinte de la Fàbrica i
sorteig de dues bicicletes entre
els participants (una d’adult i una
altra d’infantil). Les afortunades
són Jessica Heras i Cristina Valls
(Fotos 6 i 7).
El dia 2 s’inicia el període d’inscripció al Casal d’Estiu (que tindrà
lloc entre el 27 de juny i el 28 de
juliol) i a les Colònies (que tindran
lloc del 30 de juliol al 5 d’agost).
Es licita el servei de bar de la
Piscina municipal per a aquest estiu. La durada del contracte anirà
de l’1 de juny al 30 de setembre
i es pot prorrogar per temporada
fins a tres vegades.

6
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El dia 8, el pavelló acull la 1a Jornada Intercomarcal del Camp

9

de Tarragona Jocs Escolars
2021-22, en què participen prop
de 200 patinadores i patinadors
(Foto 8). El grup xou “Hunger
Games” es proclama campió en
aquesta modalitat i es classifica
per al Campionat Nacional.
El dia 11, s’obre la convocatòria
del Concurs de cartells de la
Fira del Vent 2022, que enguany
arribarà els dies 15 i 16 d’octubre.
El premi està dotat amb 600 euros
i hi ha temps per presentar obres
fins al divendres 15 de juliol. Els
cartells es poden fer arribar en format físic o per correu electrònic.
Les bases es troben a la pàgina
web de l’Ajuntament.
El dia 14, se celebra la segona edició d’El gust de la terra en el
marc de la Nit dels Museus, una
experiència que marida gastronomia i turisme a la Ruta de la Capona (Fotos 9, 10 i portada d’aquest
Butlletí).
El dia 15, té lloc, al Pavelló municipal, un torneig d’escoles
d’Hoquei de la demarcació de
Tarragona. Més de 40 nens i nenes de les escoles del Reus Olímpic, Reus Deportiu, Hoquei Club
Valls, Hoquei Club Vila Seca i de
l’entitat organitzadora, el Club Patí
El Pla de Santa Maria, gaudeixen
d’un matí d’hoquei amb un ambient
festiu.

10
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◗Categoria C (200 euros i un val per
a llibres):
Bassma Leymlahi, amb Estimat poble

El dia 29, a la Sala Parroquial, ERC
del Pla de Santa Maria organitza la
xerrada “El futur del municipalisme”, amb Jean Marc Segarra,
Noemí Llauradó i Irene Aragonès,
conduïda per Jordi Murtró.

El Pla de Santa Maria

◗Categoria B (150 euros i un val per
a llibres):
Anna Venteo, amb La fuga de la
dessuadora

8
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Es liciten les obres de reforma del
carrer Joan Trenchs (Foto 11).
El dia 20, acaba el període de preinscripció a la Llar d’Infants Quatrevents (Foto 12). Aquest any, per
primera vegada, la quota mensual
d’escolarització serà gratuïta per
als infants de P2, els nascuts al 2020.
La Generalitat assumeix el cost dels
mesos de setembre a juny i l’Ajuntament del Pla es farà càrrec del mes
de juliol. L’únic que hauran de pagar
les famílies serà el preu del servei
de menjador, si en fan ús. La taxa de
matrícula i l’hora d’acollida, de vuit
a nou del matí, seguiran essent gratuïtes per a tothom, tal com es va
implantar ara fa tres cursos. El cost
de les quotes mensuals no s’apujarà.
El dia 21, el municipi acull la Trobada de Dones de l’Alt Camp
(Foto 13), amb 180 assistents de
tota la comarca. S’inicia amb visites
guiades al Centre d’Interpretació del

12
Tèxtil i a l’església romànica. Continua amb un berenar que compta
amb la intervenció de la Sra. Neus
Pociello, directora de l’Institut Català de la Dona, i es clou amb les
actuacions de la Coral d’Alcover, de
la Coral Parroquial del Pla i del Col·
lectiu de Dones de Torreforta
El dia 22, el Pavelló municipal acull
el 45è Festival de Patinatge Artístic.
El dia 28, la Parròquia, amb la col·
laboració de l’Ajuntament, organitza
el Sopar de la Fam (Foto 14) per
acompanyar el projecte de desenvolupament de Mans Unides, de
millora del sanejament al centre de
formació de noies “Vicenta Maria”, a
Bamako, capital de Mali, que beneficiarà 668 joves. S’hi recapten 1.107
euros en total.
El Club Patí torna a organitzar una
nova edició, la setzena, del Trofeu

de Grups Xous, amb el suport de
la Federació Catalana de Patinatge i de l’Ajuntament. Compta amb
314 patinadores.
Els dies 28 i 29 són dies de més
èxits esportius. L’equip Benjamí
de 2n any de l’Escola de Futbol del
Pla es proclama campió de Lliga
davant el Base Vendrell i l’equip
Infantil guanya la final del play off
d’ascens a primera divisió contra
el Torredembarra.
Al ple municipal del dia 31 (Foto
15), els regidors del Pla donen suport per unanimitat a veïnes i
veïns de Baiona en el seu rebuig
al PDUAE. A l’apartat “Plens i Junta
de Govern” de la pàgina web de
l’Ajuntament trobareu cròniques
detallades de tots els plens.

JUNY
El dia 7 de juny s’obre la inscripció
als cursets de natació i es comencen a vendre els abonaments per
a la piscina, enguany sense cap de
les restriccions imposades a causa
de la pandèmia durant els dos darrers anys.
El 18 de juny, la Lliga contra el
Càncer organitza un sopar solidari a la cafeteria El Punt.

13
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L’empresa barcelonina Solvetia ha guanyat la licitació de la
segona fase de la rehabilitació
de La Fàbrica, amb un cost de
943.000 euros amb IVA inclòs.
La mateixa empresa està duent a terme la primera fase i
anteriorment va guanyar també les licitacions de l’arranjament de les façanes exteriors
de les naus del recinte firal i
de la casa del director.

D’aquestes, se n’han desmuntat 4.000 metres quadrats
que es reconstrueixen canviant les rajoles per taulells de
fusta coberts per plaques asfàltiques impermeabilitzants.
Per a la filera inferior de teules s’han utilitzat peces noves,
mentre que per a la superior
se n’aprofiten les antigues.
D’aquesta manera, la coberta mostra el mateix aspecte
després d’haver estat rehabilitada.
Quan les obres finalitzin, les
encavallades de fusta només
seran visibles als espais descoberts i a la zona destinada
a menjador. A la resta quedaran tapades per un fals sostre
que també amagarà les instal·
lacions. Així, l’aspecte de les
naus serà molt diferent del
que presenten les que s’han
destinat a recinte firal.

L'antiga tintoreria
acollirà el menjador
de la residència
de gent gran

L’antiga tintoreria acollirà el
menjador i serà un espai inusual i atractiu, gràcies a l’alçada dels sostres i els grans
finestrals. Des d’allà es podrà
accedir a l’antic moll de càrrega, al peu de la xemeneia, que
es convertirà en una terrassa
per on els residents podran
passejar i prendre el sol els
dies de bon temps.

Butlletí Municipal

El Pla de Santa Maria

Que la mateixa empresa mantingui la continuïtat facilitarà
iniciar els treballs de la segona
fase metre es completa la primera, que ja està molt avançada. A l’interior ja es poden distingir les zones d’habitacions,
els patis interiors i el passadís
de serveis. Actualment s’està
treballant en les teulades.
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Càmeres de seguretat als accessos al poble
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L’Ajuntament del Pla ha acordat amb el cos de Mossos
d’Esquadra la instal·lació de
càmeres de seguretat en diferents punts d’accés al municipi. Les dues primeres es
muntaran aquest estiu al carrer del Treball, davant de l’entrada de la Piscina Municipal.
En els pròxims anys s’aniran
instal·lant paulatinament
tota la resta, per distribuir
el cost entre diverses anualitats. A l’avinguda Gaudí n’hi
haurà dues: tocant a la rotonda i a l’alçada del semàfor. A
prop d’aquella via, al carrer
Joan Maragall, se n’ubicarà
una altra en el tram que va
fins a la carretera C-37.
També hi haurà una càmera a
l’entrada nord del casc urbà,
a l’entorn de l’església romànica de Sant Ramon. La llista
es completa amb un emplaçament al camí de Valls en el
tram que ressegueix el torrent de la Forcada, paral·lel a
la carretera C-37. De moment
no s’ha previst un termini

concret per completar el desplegament.
L’Ajuntament no tindrà accés a
les imatges. Les càmeres estaran connectades directament
amb els centres de control dels
Mossos. Si es detecta una matrícula sobre la qual hi ha un avís
pendent, s’activarà una alerta de
forma automàtica.
En cas d’incidents com robatoris o actes vandàlics, els enregistraments poden ajudar els

investigadors a localitzar-ne
els autors. També es poden
detectar situacions perilloses
com ara conducció temerària
o velocitats anormals en un
entorn urbà.
Les càmeres del carrer del Treball, les primeres que entraran
en servei, es col·locaran aprofitant el fanal que sosté els senyals de trànsit. El cost és de
15.500 euros i la instal·lació la
farà l’empresa Cesecat Safety
& Security System.

La Biblioteca ja té nom propi
La proposta guanyadora de
la votació popular per triar el
nom per a la Biblioteca municipal del Pla de Santa Maria
va ser L’Ensumania.

L’elecció es va fer de forma
presencial, a les oficines de
l’Ajuntament, entre els dies
12 i 21 d’abril.

Amb 23 vots, va ser la més
votada d’entre les cinc opcions que van arribar a l’elecció final d’un procés obert a
tothom i impulsat per l’Escola
Sant Ramon amb el suport de
l’Ajuntament.

L’Ensumania: 23 vots

En total, es van recollir 61 propostes, amb les corresponents
justificacions.

L’Escola va obrir un formulari de participació a famílies i mestres per tal que
tothom qui ho desitgés enviés les seves propostes de
nom.

Amb els vots d’entitats i grups
polítics es va configurar la llista
definitiva de cinc noms que es
van obrir a la votació per part de
totes les persones majors de 16
anys empadronades al municipi.

El resultat va ser el següent:
Amèlia Llobera i Carreras: 17
vots
Bufalvent: 13 vots
Ricard Garriga i Salvadó: 10
vots
La Planenca: 8 vots
El resultat de la votació es va
donar a conèixer diumenge 24
d’abril a la tarda, al final del
Contacontes que Nexus Teatre
va organitzar en el marc dels
actes de Sant Jordi.

9

propostes però sense caràcter vinculant.

L’Ajuntament va emetre
un comunicat el passat 12
d’abril exposant la seva
posició contrària. El rebuig
al PDUAE ve donat perquè
s’ha fet sense la participació de les poblacions afectades, per la dimensió desmesurada i per l’afectació
a masies i habitatges. Tot
i que per part del departament de Territori es preveia un procés informatiu,
s’hi contemplava recollir

Més recentment, el 31 de
maig, el Ple de l’Ajuntament
va aprovar per unanimitat
una moció en suport als veïns de Baiona, Gambada i Mas
Anyerro, les zones habitades
més afectades. A la moció
es proclama un no rotund “a
qualsevol model de planificació fet sense respecte pel territori i per la gent que hi viu”.

En el comunicat, l’Ajuntament del Pla exigeix “que
qualsevol projecte de futur
es treballi al servei del territori, donant veu i vot a tots
els actors que el conformen
i amb una visió equilibrada i
integradora.” La conclusió final és “demanem que el poble pugui decidir què vol i on
ho vol”, en referència també
als projectes d’instal·lació
de parcs eòlics i fotovoltaics
i de línies d’alta tensió.

Amb la retirada del PDUAE
en el seu format actual, els

La preparació del PDUAE la
va dur a terme el departament de Territori i Sostenibilitat i no se’n va fer una
presentació pública fins el
passat 31 de març. Aleshores, el vicepresident de la
Generalitat, Jordi Puigneró, i
el director general d’Urbanisme, Agustí Serra, el van donar a conèixer a Vila-rodona.
Abans, l’alcalde del Pla,
Mateu Montserrat, ja havia
expressat públicament la
seva preocupació per les
característiques del Pla Director. Així, en la inauguració
de l’exposició commemo-

rativa dels 30 anys del Pla
de Residus, el passat 25 de
març, va alertar del risc que
el territori es tornés a trobar
davant d’una imposició com
la que es pretenia dur a terme el 1990.
Un cop analitzat en detall el
projecte, els ajuntaments del
Pla i de Valls van constatar
que la seva dimensió anava
molt més enllà de definir un
creixement equilibrat dels
polígons implicats. A més de
destinar més de 800 hectàrees a ús econòmic, hi havia
una greu afectació de zones
habitades.
Davant d’aquesta situació,
tots dos Ajuntaments han coincidit a demanar a la Generalitat la retirada del PDUAE.
El departament de Territori ha
acceptat fer una “planificació
individualitzada” per municipis. D’aquesta manera, Alió i
Vila-rodona seguiran endavant amb el desenvolupament inicialment previst. Valls
i El Pla, per contra, es limiten
a les ampliacions que ja estaven aprovades anteriorment i
es desvinculen d’una previsió
que consideren desproporcionada.

El Pla de Santa Maria

E

l Pla Director Urbanístic d’Activitat
Econòmica (PDUAE) no inclourà ni
El Pla de Santa Maria ni
Valls, després que els
dos ajuntaments n’hagin demanat la retirada.
El document presentat
per la Generalitat preveia afectar una superfície
de 3.700 hectàrees que
també incloïa els termes
municipals d’Alió i Vilarodona. Aquests dos pobles segueixen endavant
amb el projecte.

plans de desenvolupament
industrial a la comarca tornen al projecte de les Planes
del Guardià, que afecta 216
hectàrees entre Vila-rodona
i Alió i compta amb el suport
dels ajuntaments respectius.
Aquest projecte ja estava en
marxa el 2019 quan els ajuntaments del Pla i de Valls van
demanar de formar-ne part.
L’objectiu aleshores era
aconseguir una planificació
equilibrada i harmònica a
llarg termini, un resultat que
no s’aconseguia amb el document ara rebutjat.

Butlletí Municipal

L’Ajuntament rebutja
el PDUAE de la Plana
de l’Alt Camp
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L’Ajuntament
respon

Noves incorporacions

L

es oficines de l’Ajuntament compten amb
dues noves persones
que s’han incorporat
gairebé amb un any de diferència. La Cristina Mejías
Mancheño va arribar el juliol
de l’any passat i el primer de
juny d’enguany va començar
la Rebeca Ujaque Bataller.
Totes dues tenen ja experiència a l’administració local,
perquè abans treballaven a
l’Ajuntament del Morell.
La Cristina té 32 anys. És
de La Pobla de Montornès,
però va fer la mudança al
Pla al cap d’un mes d’estrenar la nova feina. Assegura que està “molt contenta de ser planenca” i
que li ha “vingut bé canviar
d’aires”. Va estudiar el grau
en Finances i Comptabilitat a la Universitat Rovira i
Virgili i el va complementar
amb un parell de cicles.
La Rebeca, en té 34, és de
Vallmoll i, a més del seu
poble natal, ha viscut al
Morell i ara a Masmolets.

La Cristina en fa una llista:
“Factures, temes d’urbanisme, recaptació, padró
municipal. Fem de tot”.
Treballar de cara al públic
els agrada i totes dues en
tenen experiència. La Rebeca havia treballat en un
banc, en una autoescola,
envasant pa a la Frida, en
un supermercat, de cambrera… La Cristina també
ha fet de cambrera i més
feines: monitora, dependenta en botigues de roba i
d’administrativa en d’altres
ajuntaments, a més dels
del Pla i del Morell.

Cristina Mejías i Rebeca Ujaque

Va estudiar el cicle superior en Administració i
Finances. Té a mitges el
grau en Relacions Laborals i Ocupació i preveu
acabar-lo de mica en mica,
fent uns quants crèdits
cada any.

gairebé gens d’atenció al
públic”. S’ocupaven de
comptabilitat, d’ingressos
i despeses, subvencions,
propostes de decrets i, si
atenien trucades, normalment eren sobre qüestions
econòmiques.

A l’Ajuntament del Morell
eren companyes al departament d’Intervenció. “La
feina és molt diferent”, explica la Rebeca. “No fèiem

Al Pla és una mica al contrari i totes dues fan atenció
al ciutadà, una feina que
els agrada i que combinen
amb moltes altres tasques.

Com que la Rebeca fa tot
just quinze dies que s’ha
incorporat, encara han
d’acabar de distribuir-se
les tasques. Estan contentes d’haver-se retrobat i del
dinamisme de la feina. “És
veritat que hi ha moments
que necessites estar més
concentrat i és quan sona
el telèfon i després tens
cua, però a mi m’agrada”,
conclou la Cristina.

Pressupostos participatius 2022

E

n el moment de
tancar aquest butlletí, la Comissió
Tècnica, formada
per l’Alcalde, el Secretari de l’Ajuntament,
la Regidora d’Hisenda,
l’Arquitecta municipal i
un tècnic municipal, està
enllestint la valoració de
les propostes que es podran votar a partir del dia
15 de juliol. Entre elles:

dormir, menjadores, sorrals).
■ Instal·lació de plaques
solars a les teulades dels
edificis municipals.
■ Reformes al camp de
futbol.
■ Construcció d’una pista
de tennis al costat de la
pista poliesportiva.

■ Pavimentació de l’exterior del Local de Joves.

■ Construcció de pistes de
pàdel al costat de la pista
poliesportiva.

■ Millora de les necessitats de les colònies
felines (contenidors per

■ Condicionament del pati
de l’escola com a espai
d’aprenentatge.

■ Substitució, a diferents
punts del municipi, de fanals o lluminàries per enllumenat intel·ligent.
■ Instal·lació de més bancs
i papereres al carrer del
Vall, al carrer Sindicat, al
passeig del Pla i a l’avinguda Gaudí.
■ Arranjament de l’asfaltat
i les voreres del carrer 11
de Setembre.
■ Col·locació de baranes
a la zona del davant del
Pavelló.
El termini per a la votació
popular finalitzarà el 20

d’agost. Per participar-hi
caldrà ser major de 16
anys i portar un mínim
de quatre mesos empadronat al poble. Cada
persona podrà marcar
fins a tres projectes.
El període de presentació
de propostes es va obrir
l’11 d’abril i es va cloure
el 10 de maig. L’Ajuntament destina als pressupostos participatius
50.000 euros de la partida
d’inversions i el projecte
o projectes guanyadors
es donaran a conèixer el
dia 27 de setembre.
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Al butlletí anterior parlàvem
d’estar a l’aguait per aprofitar
les oportunitats que poden
servir per millorar el municipi.
Sense cap mena de dubte, les
subvencions en són una part
important i indispensable i, al
darrere de cada sol·licitud, hi
ha una gran dedicació, primer
de recerca i, després, de preparació.
Moltes de les obres que es duen
a terme al Pla estan finançades
en una part molt significativa
per subvencions. Aquest any ja
n’hi ha d’executades, com l’ampliació del gimnàs. Aquesta obra
ha permès doblar la superfície
de l’edifici actual amb la creació d’una sala polivalent que
s’estrenarà al setembre i que
acollirà activitats dirigides.
D’altres, es troben en fase de
licitació, com la reforma del carrer Joan Trenchs, que suposarà
la renovació del paviment i la
canalització del clavegueram,
de les aigües pluvials i de l’aigua per al consum. Això resoldrà les molèsties que pateixen
molts veïns quan hi ha pluges
torrencials i se’ls inunden els
baixos.
Per a l’any 2023 hi ha subvencions atorgades per a la remodelació dels carrers Mercè i
Montserrat –consistents en la
renovació del paviment, l’ampliació de les voreres i el soterrament del cablejat– i per a la
rehabilitació del Centre Cívic,
principalment del seu interior.
També, al darrer plenari es va
aprovar demanar-ne una per
a la instal·lació de plaques solars a les teulades dels edificis
municipals per afavorir l’autoconsum i disminuir l’ús de les
energies renovables.
D’aquesta darrera, encara no
sabem si en podrem disposar,
però, si més no, s’haurà intentat
tot el possible per aconseguir-la.
Igual que ho fem sempre: treballant al màxim per aconseguir el
millor per al nostre poble.

Retirada o
ajornament del PDUAE

LA GRATUÏTAT A P2

CUP-Amunt EL Pla

La Plana de l’Alt Camp torna a
estar atacada, aquest cop pel
Pla Director Urbanístic d’Activitat
Econòmica (PDUAE). La Generalitat
amb el suport dels Ajuntaments
de Valls, el Pla de Santa Maria, Vilarodona i Alió, van decidir tirar endavant per convertir gran part de
la plana agrícola en una gran àrea
industrial de polígons logístics.
El total afectat pel PDUAE serien
835 ha més de sòl industrial amb
un potencial de fins a 3.746 ha. A
més, el projecte inclou una nova
estació ferroviària intermodal de
mercaderies i un nou vial de connexió a la línia existent de Lleida a
Sant Vicenç de Calders. Així doncs,
vol ser una zona de macropolígons, connectats amb l’A-27, el
Port de Tarragona, l’AP-2, l’AP-7,
l’A-7, l’AVE, el corredor mediterrani, l’aeroport de Reus i el futur
“port sec” de la Plana de Ponent.
I tot això és sinònim d’esquarterar,
la nostra Plana, el nostre territori.
Des d’aquí demanem a tots/es les
representants polítiques que es
preguntin quin territori volen en un
futur. La paraula progrés no pot ser
sinònim d’agressió al territori, a la
biodiversitat i a la seva gent; sinó
que ha de representar un model
econòmic sostenible i respectuós,
sense especulació, que conservi
l’entorn agroforestal tan valuós
i que potenciï els negocis locals,
l’agricultura, el turisme rural...
L’Ajuntament del Pla ha manifestat
la voluntat de no desenvolupar el
PDUAE, però no desenvolupar no
vol dir que és retiri, ja que el Pla
està legalitzat, és a dir en qualsevol moment el podrien engegar.
Per tot això, esperem que no
sigui una tàctica en front de les
properes eleccions municipals.
Demanem a l’Equip de Govern
que s’oposi fermament en contra d’aquest Pla i que no el torni
a posar sobre la taula. I cridem a
continuar les mobilitzacions i que
estiguem alerta dels moviments
polítics. La lluita continua.

ERC-AM

Grups
Municipals

La Generalitat finançarà les quotes dels infants de 2 anys de les
escoles bressol a partir del proper
curs escolar 2022-2023. Aquesta
mesura històrica és un acord entre el Departament d’Educació i
les entitats municipalistes la qual
beneficiarà l’alumnat, les famílies
i el sistema educatiu.
L’any 2022, començarà el procés
de gratuïtat de l’escolarització
dels 0 als 3 anys en els centres
de titularitat pública, a partir del
2023 s’ampliarà als 0 i 1 anys i,
en propers cursos, l’objectiu final
és que l’educació de 0 a 18 anys
sigui sostinguda amb fons públics.
Actualment, les Escoles Bressol
municipals tenen un cost el qual
es divideix en tres vies de finançament de 1.600 euros cadascuna
a parts igual per a famílies, ajuntaments com a titulars, i Departament d’Educació. Amb la nova
proposta, Educació finançarà
1.600 euros més per a cada plaça
assumint el que paguen les famílies, de tal manera que aquestes
gaudiran de la completa gratuïtat
d’aquest ensenyament. L’Ajuntament mantindrà la part que li
correspon en el finançament. Per
altra banda, evidentment, les famílies hauran de pagar el servei
de menjador si en fan ús.
Crec personalment que aquest
fet té una gran transcendència
perquè trenca la barrera econòmica, fent que les famílies amb
menys recursos puguin portar
els seus fills a l’escola bressol.
I alhora, aposta per la igualtat
d’oportunitats i una cohesió social la qual pot tenir un impacte
en la natalitat.
A més a més cal destacar, que
aquesta etapa (de 0 – 2 anys)
té beneficis pedagògics per als
infants, amb l’establiment del
llenguatge, l’aprenentatge dels
primers hàbits, etc. i, per a les famílies amb la conciliació entre la
feina i l’escola.
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Fer tot el possible

Josep Maria
Canela i Cunillera

El Pla de Santa Maria

Junts pel Pla

Assemblea
de la CUP

Butlletí Municipal

Grup
municipal
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Àlbum
de
d'esports

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

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:

