
Butlletí Municipal
El Pla de Santa Maria 9

gener 2017

nú
m

.

Presentació

Pàg. 2

Replà  
de notícies

Pàg.  4-7

Pla  
de projectes

Pàg.  8-9

L’Ajuntament 
respon

Pàg.  10

Treballadors  
de  
l’Ajuntament

Pàg. 11

Grups 
Municipals

Pàg. 3

2016-17
Set. - Oct.

Nov.- Des.

Gener



B
u
tl

le
tí

 M
u
n
ic

ip
al

  
  
El

 P
la

 d
e 

Sa
n
ta

 M
ar

ia
  

nú
m

. 9
  g

e
n

e
r 

20
17

2 

Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

E
ncarem el 2017 amb mol-
tes ganes de seguir treba-
llant per al municipi perquè 
és la nostra responsabilitat 

i el nostre compromís. Dels pro-
jectes i dels reptes que hem en-
gegat i entomat al llarg del 2016, 
en teniu el testimoni tant als dos 
butlletins anteriors com a les xar-
xes socials de l’Ajuntament. D’al-
guns dels que han de venir, en 
parlem en aquesta publicació i us 
n’anirem donant detalls a mesura 
que evolucionin.

En aquests temps que corren 
que, tot i ésser de recuperació, 
encara són difícils perquè els 
estralls d’una crisi molt severa 
no s’esvaeixen de la nit al dia i 
deixen una petja difícil d’esbor-
rar, hem de donar gràcies: una 
bona gestió que ha evitat l’en-
deutament municipal així com la 
consecució de subvencions ade-
quades ens han permès acom-
plir amb els serveis del dia a dia, 

malgrat les retallades que totes 
les administracions pateixen.

Conscients que encara es pot 
fer més per gaudir d’una bona 
economia, tenim al punt de mira 
mesures per seguir millorant.

De mica en mica, els efectes 
d’una tímida recuperació, però, 
es van notant i el nostre polígon 
creix per primera vegada des de 
fa molts anys. Hi ha un projecte, 
impulsat per Valls Genera, que 
em fa especial il·lusió: el “Pacte 
Camp de Valls - Parc Industrial 
de l’Alt Camp”, signat el 12 de 
gener pels alcaldes de dotze mu-
nicipis de l’Alt Camp, els quals 
compten amb 7 milions de me-
tres quadrats de sòl industrial 
repartits en 18 polígons i una 
important activitat econòmica 
amb més de 3.500 empreses. El 
Pla s’hi compta entre els primers 
pel que fa a volum de negoci i hi 
tindrà representants a la Junta. 

Aquest acord preveu el foment 
de la internacionalització i de 
l’exportació, la formació, la par-
ticipació en fires econòmiques i 
missions empresarials, així com 
la negociació, per obtenir preus 
més competitius en serveis co-
muns com energia i telecomu-
nicacions.

Estic segur que les sinèrgies que 
s’establiran entre tots els seus 
integrants afavoriran el creixe-
ment i la creació d’empreses i 
llocs de treball per a la gent del 
nostre poble.

Des de l’Ajuntament ens esfor-
cem per fer els deures; si pot ser, 
“amb nota”. No oblideu, però, 
que només tots junts podem fer 
que les coses vagin endavant. 
Cal estar sempre a l’alçada de 
les circumstàncies.

Us desitjo un 2017 ple d’il·lusió, 
feina i salut per a tothom!

Les sinèrgies entre el 
municipis integrants del 
Pacte “Camp de Valls-Parc 
Industrial de l’Alt Camp” 
afavoriran el creixement  
i la creació d’empreses
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Pensem en les persones
En iniciar-se aquesta legislatura posàvem sobre 
la taula els principals eixos del nostre compromís. 
Vint mesos després, podem afirmar que seguei-
xen ben vigents. El primer consistia en donar 
prioritat a les persones i a les famílies.

Si bé és cert que moltes de les competències 
socials no pertanyen als ajuntaments, allà on 
és possible treballem per al benestar i la salut 
de la gent del Pla: col·laborant amb els departa-
ments de Benestar Social i Salut, amb el Consell 
Comarcal i amb els municipis veïns; participant 
activament en campanyes com el Gran Recapte 
dels Aliments; organitzant xerrades sobre salut i 
altres temes que interessin la gent gran o escol-
tant la veu dels joves. Una fita important va ser el 
conveni que al novembre de 2015 l’Ajuntament 
va signar amb Sorea S.A.U. per a la creació d’un 
fons de solidaritat per a persones amb risc d’ex-
clusió social.

També, preocupant-nos per la formació: treba-
llant conjuntament amb l’AMIPA; realitzant petites 
millores a l’Escola; impulsant l’Escola de Músi-
ca; garantint la continuïtat de les beques per a 
estudis universitaris. Sense oblidar-nos del medi 
ambient i del suport a l’esport local.

Enguany s’ha fet possible, una vegada més, que 
els Reis arribessin a les llars que pateixen severes 
dificultats econòmiques i s’ha aconseguit que 
la Diputació fes donació d’ordinadors per crear 
una sala informàtica al Centre Obert, que l’Ajun-
tament s’ha ocupat de condicionar. La suma de 
petites millores fa canvis importants.

Moltes vegades no es pren consciència que mol-
tes actuacions en àmbits que no són pròpiament 
el del benestar social també reverteixen positi-
vament en les persones. Per exemple, posar en 
valor el patrimoni, ja que, d’una part, la cultura i 
el turisme són mitjans de desenvolupament so-
cioeconòmic i, de l’altra, com afirmava Churchill,  
“una nació que oblida el seu passat no té futur”.

Canviem regidors  
i us animem a participar
Fa més d’un any i mig que som a l’oposició i 
seguim aquí, reunint-nos en assemblea cada 
dimarts per preparar els plens i preparar pro-
jectes. 

La nostra formació ha notat canvis importants. 
Per una banda, l’assemblea s’ha reduït, i així 
alguns companys de l’assemblea inicial i d’al-
tres simpatitzants han anat desapareixent. Els 
motius poden ser diversos: potser alguns han 
perdut l’interès efervescent de la campanya de 
les eleccions municipals. O potser han vist que 
treballar per al poble és una tasca dura que im-
plica moltes hores de dedicació, de voluntariat 
i de tenir l’esquena ben ampla a les crítiques. 

L’altre canvi significatiu és que han hagut de 
plegar dos regidors per motius laborals. Han 
deixat el càrrec: la Lourdes Clavé i el Jordi Murtó. 
Tot i així, seran substituïts per altres companys: 
la Tània Solé, que  ja ha ocupat el càrrec electe 
en l’últim ple, i properament ho farà el Xavier 
Estrada. Per tant, seguim representant el Pla 
amb els nostres 4 regidors. 

En aquesta etapa de legislatura, ens hem adonat 
que per generar canvis al Pla, és necessari que 
la gent que ens va votar o ens segueix donant 
suport hauria de poder participar en les nostres 
assemblees. Per canviar allò que no agrada, per 
millorar el que ja es fa, per saber perquè votem 
en contra d’uns pressupostos poc socials, per 
presentar mocions realistes i efectives, ens cal 
el vostre suport i les vostres idees. Perquè cre-
iem que sense la participació popular, la política 
municipal no té sentit. Per això, des de la CUP 
del Pla us animem a participar en les assemble-
es o en les activitats populars organitzades per 
les entitats o que vingueu als plens. Ara, que ja 
teniu l’oposició que li mancava al poble, ens cal 
saber què us preocupa, ja que nosaltres, la CUP 
El Pla, podem ser el vostre altaveu.

Carles Singla Casellas
Portaveu del Grup Municipal  
de Convergència i Unió

Assemblea de la CUP
El Pla de Santa Maria
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Setembre 2016
 El primer cap de setmana de 
setembre va tenir lloc l’emotiu sopar 
i la missa de comiat de Mossèn 
Antoni Pérez de Mendiguren, ac-
tual rector de la parròquia de Sant 
Pere i Sant Pau. 

També, es va celebrar el 25è ani-
versari de la Coral del Pla, amb 
participació en la missa solemne 
del 4 de setembre, dinar de festa i 
l’actuació de la coral Veus del Camp, 
que va interpretar la sarsuela “Can-
çó d’amor i de guerra” amb acom-
panyament musical.

 Un any més, en el marc del actes 
de celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya, es van commemorar 
els Fets de 2 de setembre de 
1642. Enguany l’acte va estar orga-
nitzat per l’Ajuntament amb la parti-
cipació de les dues forces polítiques 
representades al consistori, que van 
realitzar conjuntament l’ofrena floral 
al monument, situat a l’interior de 
l’església de Sant Ramon.

Va anar seguit de la presentació 
del llibre “L’església romàni-
ca del Pla de Santa Maria: Un 
exemple del romànic tardà”, 
de M. Joana Virgili i Gasol. El vo-
lum documenta amb moltíssimes 
fotografies i extraordinari rigor en 
la descripció les característiques 
arquitectòniques i decoratives del 

Replà de 
notícies

temple. Es pot adquirir a les llibreries 
del poble per 20 euros.

El 10 de setembre es va poder gau-
dir del concert de gralla i orgue, 
que va anar a càrrec de Jordi Mes-
tres i Jonatan Carbó respectivament. 
A la missa vespertina es va donar 
la benvinguda a mossèn Jordi 
Sánchez, el nou rector de les par-
ròquies de Figuerola, Cabra i El Pla.

Com ja és tradicional cada 11 de 
Setembre, La Xiruca Foradada va 
organitzar, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, una sortida per can-
viar l’estelada del Replà de Sant 
Ramon. Després, hi ha haver paella 
popular i havaneres al voltant de 
la bassa de La Fàbrica.

 El dia 18, dins de les Jornades 
Europees del Patrimoni, es va 
oferir una visita al Centre d’Interpre-
tació del Tèxtil, el Museu Agrícola i 
els espais annexos.

 El dia 21 de setembre s’inicia 
un nou curs de l’Escola Municipal 
de Música.

 Al Ple Municipal de 29 de se-
tembre s’aprova una modificació 
de l’Ordenança de Civisme que 
millora la regulació de l’abocament 
de purins i fems. S’amplia el període 
de protecció en períodes assenya-
lats com els mesos d’estiu i la Fira 
del Vent. D’altra banda, s’incorpora 
la possibilitat de substituir sancions 
econòmiques per treballs comuni-
taris. 

També, s’aproven per unanimi-
tat les ordenances fiscals per 
a l’any 2017, amb pocs canvis. La 
taxa de recollida d’escombraries 
s’incrementa en 5€ en cadascuna 
de les modalitats, preveient que el 
cost del servei s’encarirà el 2017. 
Quant a l’impost de vehicles, es 
redueix la bonificació per als que 
tenen més de 25 anys i passa del 
75% al 65%, ja que contaminen més. 
Es manté en el 75% la bonificació als 
vehicles híbrids i elèctrics. 

El tancament de comptes de 
l’exercici del 2015, que com-
pleixen tots els requisits legals 
establerts, també s’aprova per 
unanimitat. Els pagaments han es-
tat 2.519.218,74€ i els cobraments, 
2.748.841,54€. La diferència, de 
229.262,80€ es cobreix amb el ro-
manent de caixa. 

Octubre 2016
 A principis de mes es duen a 
terme treballs de millora del 
pati de la Llar d’Infants. Es reti-
ren la major part de les rajoles de 
goma i s’arranja la sorra del pati. 
Durant els mesos d’octubre i no-
vembre, també es duen a terme 
actuacions de reforma als mar-
ges de l’Ermita de Sant Ramon 
i a la Teulada del Centre Cívic.

 El dia 4, el Consell de Govern de 
la Generalitat de Catalunya aprova 
delimitar l’entorn de protecció 
de l’església de Sant Ramon. 
Amb la definició d’aquest entorn, 
l’executiu català persegueix l’ob-
jectiu de garantir la pervivència 
dels seus «múltiples valors cultu-
rals», segons paraules del mateix 
Govern, en les millors condicions 
possibles.
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 El dia 13 s’aprova el projecte 
de canalització del tram de la 
Rasa del Tudores que transcorre 
entre el pati de l’Escola Sant Ramon 
i la confluència del carrer Terrassa 
amb el carrer del Vall. La materia-
lització d’aquest projecte serà el 
primer pas per a la construcció de 
la pista poliesportiva descoberta i 
l’obertura del futur carrer Mn. Josep 
Cabayol.

 Els dies 14, 15 i 16 d’octubre se 
celebra una nova edició de la Fira 
del Vent, durant la qual es presenta 
el vídeo de promoció turística 
“El Pla batega. Ara es pot veure 
des de qualsevol ordinador, mòbil 
o tauleta amb connexió a la xarxa 
i ja compta amb vora 700 visualit-
zacions.

Realitzat per Roger Cassany, perio-
dista i creador d’audiovisuals. mos-
tra l’evolució d’un dia al poble amb 
tots els seus atractius turístics: el 
Centre d’Interpretació del Tèxtil, el 
Museu Agrícola, la Bassa i el com-

plex de La Fàbrica, l’església de Sant 
Ramon, els aiguamolls, la Ruta de 
les Barraques de Pedra Seca, els 
carrers medievals i altres.

La presentació d’aquest vídeo va 
permetre estrenar també els 
equipaments de la Sala d’Audi-
ovisuals del Centre d’Interpre-
tació del Tèxtil. Durant els dies 
de la Fira s’hi va projectar, a més, 
una filmació del 1965 en la qual es 
poden veure les obres de construc-
ció de la “nau nova” de la Fàbrica 
Aquesta nau ja no existeix: va ser 
enderrocada després que una tem-
pesta de neu en va enfonsar la teu-
lada el 1986.

La consellera d’Ensenyament de 
la Generalitat, Meritxell Ruiz, va 
ser l’encarregada de donar el tret 
de sortida de la Fira i durant la seva 
visita va inaugurar, també, la Llar 
d’Infants Quatre Vents.

La Fira va estar tot un èxit i va anar 
acompanyada pel bon temps. Tant 
les activitats aèries com les de l’en-
torn del recinte firal van congregar 
un gran nombre d’assistents que 
van poder gaudir dels diferents ac-
tes, mostres, concursos i propostes 
comercials.

Al Camp de Vol va destacar la pre-
sència del pilot i instructor Jimmy 
Capell, de l’escola de vol “La Serra”, 
de Mollerussa, amb un biplà de la 
primera guerra mundial. Els ger-
mans Guerra, campions del món 
en categoria individual de paramo-
tor acrobàtic, van tornar per fer una 
demostració de la seva arriscada 
activitat.

La desfilada de moda Fashion Air 
va gaudir, un any més, d’un enor-
me èxit de públic, amb el Centre 
Cívic ple a vessar. També van tenir 
molt bona acollida les passejades 

en barca per la bassa, que per  
primera vegada es podien fer durant 
la Fira.

 El dia 18 d’octubre té lloc al Pla 
la Jornada “Les construccions 
de pedra seca, un valor afegit 
al territori”.

 El dia 27 s’adjudica el contrac-
te de la construcció del gual 
en l’accés a la Torre de Santa 
Maria al contractista Joan Carles 
Dalmau Casasayas per un import 
de 29.698,43€. Tots els construc-
tors domiciliats al Pla de Santa Maria 
van estar convidats a participar en 
el concurs, per al qual finalment es 
van rebre dues ofertes.

El dia 29 d’octubre el concert so-
lidari del grup “Canta la teva Fe”, 
al Centre Cívic, serveix per recollir 
fons per a Fan del Lluís / Fundación 
Andrés Marcio.

 Al jardí posterior de l’església de 
Sant Ramon, s’hi instal·la una nova 
tanca de fusta que separa el perí-
metre del jardí de la carretera i els 
vials per millorar la seguretat de 
la zona de jocs infantils.

Novembre 2016
 Des de la Fundació Ciutat de 
Valls, amb el suport tècnic del Con-
sell Comarcal de l’Alt Camp i la col-
laboració dels Ajuntaments de la co-
marca s’obre una nova convocatòria 
d’ajuts per a estudiants d’ense-
nyaments postobligatoris.

 El més de novembre sempre és, 
també, el de la campanya de vacu-
nació contra la grip.

 El Centre Obert del Pla va orga-
nitzar una xerrada sobre alimen-
tació infantil que va tenir lloc el 9 
de novembre, dirigida per la tècnica 
de pediatria de la zona. 



B
u
tl

le
tí

 M
u
n
ic

ip
al

  
  
El

 P
la

 d
e 

Sa
n
ta

 M
ar

ia
  

nú
m

. 9
  g

e
n

e
r 

20
17

 Els dies 25 i 26 es va realitzar el 
Gran Recapte d’Aliments a diver-
sos establiments col·laboradors.

 El cap de setmana del 26 i 27 les 
Entitats Planenques per La Ma-
rató van organitzar activitats en be-
nefici de La Marató de TV3, enguany 
dedicada a l’ictus i a les lesions 
medul·lars i cerebrals traumàtiques. 
Es van recollir 3.287,50€.

 La Regidoria de Joventut i Esports 
va convidar els joves d’entre 12 i 30 
anys a omplir un formulari online per 
conèixer les seves opinions sobre 
determinats aspectes del municipi 
per elaborar un nou Pla Local de 
Joventut. 

 El Centre d’Interpretació del 
Tèxtil apareix en un article de la pu-
blicació digital LaConca51.

 El 24 de novembre el Plenari 
de l’Ajuntament aprova el pres-
supost per al 2017, que preveu un 
significatiu increment del 25% res-
pecte de l’any anterior. A diferència 
d’anys anteriors, no es tanca amb 
equilibri, sinó que preveu ingres-
sar lleugerament per sobre de 
les despeses. La xifra total de des-
pesa és de 2.525.800€. Les entrades 
es calculen en 2.582.600€. La dife-
rència és de 56.800€.

A més de les despeses, els ingres-
sos també contemplen una pu-
jada considerable. Els increments 
procedeixen de tres fonts. La prin-
cipal és la previsió de rebre més 

subvencions (231.000€) seguida per 
la venda de finques (206.000€). Els in-
gressos per impostos també pujaran 
gràcies a que finalitza la bonificació 
de l’IBI per a les concessionàries 
d’autopistes i a la revisió a l’alça dels 
valors cadastrals que ha dut a terme 
el govern de Madrid.

Al Ple també s’hi aprova la creació 
d’un arxiu fotogràfic del Pla de 
Santa Maria que permetrà digitalitzar 
fotografies aportades pels veïns i cre-
ar-ne una col·lecció. Els propietaris, 
a més de recuperar els originals, en 
rebran còpies digitalitzades.

En el mateix Ple, Tània Solé García 
pren possessió del càrrec de Regi-
dora en substitució de Lourdes Cla-
vé. La reunió acaba amb la lectura 
del Manifest Institucional per a 
l’eliminació de la violència en-
vers les dones.

Desembre 2016 –  
Gener 2017
 El dia 8 de desembre es celebra 
la tradicional trobada de corals, 
amb les actuacions de la Coral In-
fantil de l’Escola Sant Ramon del Pla 
de Santa Maria, la Coral Musicae de 
Montblanc, la Coral Veu de la Terra de 
Vimbodí i Poblet i la Coral Parroquial 
del Pla.

 El dia 16 a la Sala de Plens, té lloc 
una xerrada sobre com reduir la 
factura de la llum, en el marc de la 
Setmana de l’Energia.

 L’Ajuntament renova la seva 
aposta pel medi ambient. Des 
de la posada en marxa de la reco-
llida porta a porta i de l’entrada en 
funcionament de la deixalleria s’ha 
fet un gran progrés i el municipi 
ha arribat al 51,17% de recolli-
da selectiva respecte del total de 
residus municipals, segons dades del 
2015, fetes públiques per l’Agència 
de Residus de Catalunya.

Aquesta xifra es troba clarament per 
sobre de la mitjana de Catalunya 
(38,93%) i de la comarcal (42,98%). 
Dels pobles de l’Alt Camp, ocupa la 
vuitena posició sobre un total de 23. 
És una bona xifra però l’equip de go-

vern de l’Ajuntament creu que cal 
consolidar-la i millorar-la encara més.

Per afavorir la utilització de la reco-
llida porta a porta, aquest Nadal s’ha 
acompanyat la felicitació nadalenca 
de l’Ajuntament d’un recordatori dels 
dies en què es recull cada fracció. 
Amb això es vol reforçar que els ve-
ïns facin un bon ús d’aquest servei i 
que s’incrementi el volum de residus 
reciclables.

Segons dades de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya, l’any passat es 
van recollir al Pla 41 tones de paper 
i cartró, 54 tones de vidre i 43 tones 
d’envasos lleugers. Tot i que són xi-
fres notables, amb un esforç per part 
de tothom, s’haurien de millorar.

 Un any més, arriben els actes na-
dalencs; enguany, amb la novetat de 
l’encesa oficial de l’enllumenat 
de Nadal i de l’arbre, amb la parti-
cipació de la Coral Infantil de l’Escola 
Sant Ramon i la col·laboració de Boti-
gues i Serveis del Pla. S’han estrenat 
nous llums a la Réria i s’han distribuït 
més guarniments que mai per altres 
carrers, la qual cosa ha permès gau-
dir de més ambient nadalenc sense 
penalitzar el consum elèctric, ja que 
la nova il·luminació és de led.
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Les representacions dels Pastorets, 
a càrrec de Nexus Teatre, van ésser 
molt aplaudides i un gran Tió de 14 
metres va esdevenir el gran protago-
nista del Parc de Nadal, organitzat 
pel Catesplai Planenc.

Els Reis de l’Orient van arribar pun-
tualment, el 5 de gener al vespre, a 
totes les llars. A la Festa Major d’Hi-
vern hi va haver concerts i balls per 
a tots els públics i, també, un espec-
tacle per als nens, com és tradició 
per aquestes dates: “La mongetera 
màgica”, a càrrec de la companyia 
Festuc. El lliurament de premis del VI 
Concurs de Balcons i Finestres, el V 
Concurs Infantil de dibuixos de Nadal 
i del VII Concurs Ull Pla Fira del Vent 
en va resultar la cloenda.

Guanyadors/es VII Concurs  
Ull Plà Fira del Vent:
• Categoria nacional:
1r premi: Emili Sancha i Asenjo.

2n premi: Ramon Ferré Vila.
3r premi: Montse Carbó i Benach.

• Categoria social:
1r premi: M. Josepa Milà i Prats.
2n premi: Àlex Martí i Orenga.
Premi amic/amiga: Josep M. Bal-
drich i Cos.

Guanyadors/es del VI Concurs 
de Balcons i Finestres:
1r premi: M. Fe Milà Cantero.
2n premi: Escola Sant Ramon.
3r premi: Josepa Montcusí.

Guanyadors/es del V Concurs 
Infantil de dibuixos de Nadal
• Categoria A  
(de P3 A P5):
1r premi: Roc Penya.
2n premi: Anna Venteo.
3r premi: Marouane Lyemlahi.

• Categoria B  
(de 1r a 3r de Primària):

1r premi: Ariadna Ribé.
2n premi: Vianela Cabras.
3r premi: Anna Milà.

• Categoria C  
(de 4t a 6è de Primària):
1r premi: Laia Fernández.
2n premi: Anna Rallo.
3r premi: Lluís Fernández Díaz.

Premi especial:
dibuix  a la felicitació 
del Nadal 2017 
de l’Ajuntament
Vianela Cabras.

 Tanquem l’any amb més de 
1.000 descàrregues de l’App “El 
Pla al Dia”, amb la novetat que, a  
partir d’ara, permetrà realitzar en-
questes. 
Es pot descarregar des de l’Ap-
ple Store o des de Google Play  
Store. Cal cercar “El Pla al dia”. És 
gratuïta.
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Pressupost  
municipal 2017
Ingressos

1. Impostos directes 1.042.000

2. Impostos indirectes 10.000

3. Taxes i altres ingressos 417.200

4. Transferències corrents 659.800

5. Ingressos patrimonials 15.000

6. Venda d’immobles 206.800

7. Subvencions 231.800

Total ingressos 2.582.600

Despeses

1. Personal 571.800

2. Despeses corrents 1.010.400

3. Interessos de préstecs 9.000

4. Beques, convenis i subvencions 78.500

6. Inversions 829.000

9. Amortització préstecs 27.100

Total despeses 2.525.800

Pla de  
projectes

8 8 8 

El pressupost municipal, aprovat en el Ple-
nari del passat 24 de novembre, estableix 
quins són els principals projectes en els 
quals l’Ajuntament treballarà durant el 
2017. 

La construcció de la pista poliesportiva i 
la urbanització del carrer Mn. Josep Ca-
bayol, que unirà el raval de Sant Ramon 
i el carrer del Vall passant per davant de 
la Llar d’Infants, seran les inversions més 
significatives. La despesa és triple, perquè 
comprèn la canalització de la Rasa del Tu-
dores (80.000€), la construcció de la pista 
(80.000€) i l’obertura del carrer (190.000€). 

El capítol d’inversions reals del pressupost 
del 2017 del Pla puja en total a 829.000€, 
molt per sobre dels 375.000€ del 2016. Al-
tres inversions remarcables que conté la 
previsió per al 2017 són la museïtzació del 
Centre d’Interpretació del Tèxtil (100.000€) 
i l’adquisició d’una nova màquina d’escom-
brar (90.000€). 

Tres inversions més s’han pressupostat 
amb 50.000€ cadascuna: el condiciona-
ment exterior de la Fàbrica, l’adequació 
de la Casa Rovira com a futur hotel d’enti-
tats i l’arranjament de camins. La darrera 
despesa d’importància va destinada a la 
rehabilitació del Casal d’Avis, amb 20.000€.

Enguany l’Escola Mu-
nicipal de Música in-
corpora la gralla en-
tre els instruments 
que s’hi  poden 
aprendre.

Un grup de 13 perso-
nes, amb subvenció 
de l’Ajuntament, es 
formaran com a gra-
lleres per tal de, en el 
mig termini, acompa-
nyar els Gegants i els 
Capgrossos del Pla 
en les seves sortides.

Com avançàvem fa uns mesos, el 26 de març es compliran 100 
anys de la data en què es va celebrar la festa d’inauguració de 
la fàbrica Martí, Llopart i Trenchs al Pla.

Ja s’han iniciat els preparatius per a aquesta commemoració, que 
tindrà lloc el cap de setmana dels dies 25 i 26 de març de 2017. 
El tret de sortida de la celebració el donarà 
la sirena de la fàbrica, que tornarà a so-
nar per un dia. També és previst que 
la xemeneia fumegi de nou.

Tots dos dies es duran a terme 
visites teatralitzades al recinte 
amb la col·laboració de Nexus 
Teatre i de planenques i pla-
nencs. Dissabte a la nit tindrà 
lloc un ball per evocar el de la 
festa d’inauguració, celebrada 
exactament cent anys abans. El 
programa complet d’actes es do-
narà a conèixer ben aviat.

Curs 
de gralla

Centenari de La Fàbrica
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S’ha començat a 
treballar en la pos-
ta en marxa d’una 
nova pàgina web 
de l’Ajuntament del 
Pla de Santa Maria 
sobre la nova plata-
forma i el nou mo-
del que la Diputa-
ció de Tarragona ha 
posat a disposició 
dels municipis. 

El Consell Comar-
cal de l’Alt Camp 
ha dut a terme una 
tasca informativa 
i formativa per als 
tècnics municipals 
que s’ocuparan 
d’implementar-la. 

La Regidoria de Co-
municació preveu 
que estarà llesta 
durant els propers 
mesos.

Nova 
pàgina 
web

L’Ajuntament posarà en marxa, a 
principis de febrer,  la “Col·lecció 
Fotogràfica del Pla de Santa Ma-
ria”, un arxiu d’imatges digitalit-
zades del poble que s’haurà de 
configurar a partir de l’aportació 
de planenques i planencs.

Tothom que disposi de fotogra-
fies que puguin tenir un interès 
més enllà de l’estrictament fa-
miliar, ja sigui per les persones 

o pels indrets que hi surten, les 
podrà dur a l’Ajuntament per 
a la seva digitalització. En uns 
dies, rebrà les imatges de retorn 
i, a més, un CD amb les imatges 
digitalitzades. 

D’aquesta manera, imatges que 
ara dormen al fons d’àlbums o 
de caixes podran tenir una nova 
vida en l’àmbit públic i en el 
privat. La col·lecció serà consul-

Arxiu fotogràfic

Com s’explicava al butlletí anteri-
or, després d’anys de negociació 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), aquesta va acceptar final-
ment que l’Ajuntament hi cons-
truís un gual. 

El dia 27 d’octubre se n’adjudica-
va el contracte de la construcció 
i ara l’obra ja està acabada. Con-
sisteix en un vial de formigó que 
eleva considerablement el nivell 
del pas de vehicles per sobre del 
fons del barranc. Les dimensions 

finals del tram de formigó s’han 
ampliat respecte del que preveia 
el projecte per millorar-ne la se-
guretat.

Per permetre el pas de l’aigua, 
el vial té sis canals coberts per 
reixes de ferro. La seva situació, 
en una corba de la Fonollosa, ha 
fet més complicat el disseny de 
l’estructura.  Val a dir que la rasa 
pertany a l’ACA i ha estat aquesta 
agència qui ha determinat totes 
les condicions tècniques del gual.

Gual de la Torre de Santa Maria

table per Internet i se’n 
conservaran còpies a l’Ar-
xiu Comarcal i al Departa-
ment de Cultura de la Ge-
neralitat. Els titulars de les 
imatges, en disposar de la 
versió digital, podran com-
partir-les i fer-ne còpies de 
forma molt més senzilla i 
econòmica que fins ara.

La iniciativa compta amb 
la col·laboració dels pla-
nencs Ramon Ferré Vila i 
Elisabet Baldor. El primer 
s’encarregarà, de forma 
voluntària, de la tasca 
de digitalització. Elisabet 
Baldor, documentalista de 
l’Arxiu del Consell Comar-
cal de l’Alt Camp, ha orien-
tat en els criteris per cata-
logar i arxivar les imatges.
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La Comissió  
de Civisme

L
’any 2015, en engegar la nova 
legislatura i davant la preocu-
pació per l’augment dels ac-
tes vandàlics i les destrosses 

d’equipaments públics, es va con-
siderar adient la creació, sense cap 
despesa econòmica, d’una Comissió 
de Civisme per mirar de posar fre a 
les actituds incíviques que, en el que 
portem de legislatura, pugen a 4.000€ 
aproximadament.

Formada per l’Alcalde i quatre Re-
gidors (dos de cadascuna de les 
formacions polítiques presents a 
l’Ajuntament), es reuneix sempre 
que es produeixen aquesta mena 
de fets per mirar de localitzar-ne 
els culpables i aplicar-los mesures 
 correctives.

En alguns casos, gràcies a l’aportació 
de testimonis, se n’han pogut deter-
minar els responsables i aquests han 
compensat les seves maleses amb la 
realització de treballs de reparació de 
desperfectes, de neteja o de recollida 
de fulles, supervisats per empleats 
municipals.

La col·laboració ciutadana esdevé 
indispensable tant pel que fa a la 
prevenció com a la solució de fets 
consumats. Tot i que l’Ajuntament ja 
disposa de determinats dispositius de 
vigilància, resulta evident que no pot 
cobrir tots els racons i que els costos 
que això suposaria no són assumibles. 

Membres de la Comissió:
• Mateu Montserrat (alcalde)
• Josep Silvestre (regidor de Joventut 
i Esports)
• Isabel Grau (regidora de Comerç i 
Festes) -en substitució a la Comissió 
de Jordi Piñol-.
• Jordi Valls (regidor de la CUP) 
• Un altre regidor de la CUP, pendent 
de concretar -en substitució de Jordi 
Murtró-.

Principals desperfectes que ha 
calgut reparar:
• Neteja de pintura abocada a la pis-
cina infantil.

• Diversos desperfectes al Camp 
d’Esports (portes trencades, vidres 
damunt la gespa).
• Destrossa de la il·luminació de 
l’Església Sant Ramon.
• Malmesa dels equipaments del 
pati de la Llar d’Infants.
• Seient trencat de la tirolina del 
Parc La Fàbrica.
• Papereres, fanals,  bancs fets mal-
bé.
• Teulada del cementiri danyada per 
haver-hi estat caminant.
• Neteja de pintades al recinte de 
La Fàbrica.
• Equipaments esportius de l’Hort 
del Canal estavellats.

D’altra part, la deixalleria és un dels 
escenaris habituals escollits pels 
vàndals.

És tasca de tothom contribuir a la 
conservació del municipi però, es-
pecialment, és amb l’educació dels 
nostres nens i nenes com podem 
acabar amb aquest problema per 
sempre. L’Escola hi juga un paper 
molt important i, tanmateix, tots els 
pares i mares, encara més. Amb el 
valor de l’estima i el respecte per 
l’entorn predicats amb l’exemple no 
caldria que existís cap Comissió de 
Civisme

L’Ajuntament
respon És tasca de tothom 

contribuir a la  
conservació del  
municipi, però  
especialment amb 
l’educació podem 
acabar amb aquest 
problema



B
u
tl

le
tí

 M
u
n
ic

ip
al

  
  
El

 P
la

 d
e 

Sa
n
ta

 M
ar

ia
  

nú
m

. 9
  g

e
n

e
r 

20
17

11 

Medi 
ambient

11 

Treballadors  
de 

l’Ajuntament

L
a Llar d’Infants municipal Qua-
trevents sorprèn per la forma 
de semicercle, per la llum, 
que entra per tot arreu i pels 

contrastos de mida. Tots els espais, 
passadissos, portes i finestres són 
grans. En canvi, taules, cadires i la-
vabos són ben petits, a la mida dels 
seus usuaris: nens i nenes de quatre 
mesos a tres anys.

La Mari Díaz n’és la directora. Ens 
rep a quarts d’onze del matí mentre 
reparteix bastonets de pa entre els 
cinc nens i les dues nenes d’entre 
un i dos anys que volten per “Les 
Taronges”. Haurien de ser 10, però 
n’hi ha 3 de malalts. 

Fa 14 anys que la Mari treballa a 
la Llar del Pla. “Vaig començar fent 
menjador i substitucions,” explica. 
En aquella època, eren a la Plaça 
de la Vila, al costat de l’Ajuntament. 
“Quan vam estrenar aquest edifici 
va ser un gran ooohhh! Quanta llum 
per tot arreu. Podíem sortir al pati 
directament i hi havia molt d’espai.”

La Mari és de Martorell i va venir al 
Pla per la feina del seu marit. Té un 
currículum que fa impressió: llicen-
ciada en Pedagogia, postgraduada 
en Educació Infantil i màster en Ges-
tió de Centres Educatius, tot per la 
UB. Ella remarca una cosa important 
que no surt als diplomes: “M’agrada 
molt la meva feina. I tenim un equip 
supermaco.”

Totes les estances tenen nom de 
fruita. La més tranquil·la és la de 
“Les Llimones”, destinada a na-
dons de quatre mesos fins a un 
any. Aquest matí només hi ha l’Ona 
i la Martina. L’Ona gaudeix del seu 
segon dia a la Llar fent una becaina 
al bressol. Entretant, la Martina be-
lluga feliç al voltant de l’educadora 
que és també la seva mare, la Laia 
Giner Piñol. “Tinc molta sort”, diu 
somrient.

La Laia fa nou cursos que treballa 
a la Llar. Va cursar el Grau Superior 
d’Educació Infantil a Tarragona i la 

No només han canviat els nens i 
els pares. La metodologia educativa 
també canvia i a Quatrevents treba-
llen per posar-se al dia. La Dolors Vi-
larrubí , que és de Vallmoll, va passar 
abans per la llar “Els Tabalets” una 
escola bressol pionera a la comarca 
en adaptar-se als nous temps. 

Està satisfeta d’haver pogut aportar 
la seva experiència: “La metodolo-
gia és molt diferent. El nen va per 
interessos i no es fan tantes fitxes. 
Les sèries les poden fer enganxant 
gomets o posant pedretes en fileres. 
Ja et diuen si un tronquet és més 
gran o més petit. Ells aprenen amb 
el joc i la manipulació”. 

La Dolors també va fer un canvi im-
portant a la seva vida: “Vaig estudi-
ar Tècnic de Laboratori i vaig estar 
treballant deu anys. Quan vaig tenir 
el segon fill, començaven el Cicle 
d’Educació Infantil a Valls i tot i 
que tenia els trenta fets, m’hi vaig 
apuntar.” Després ha treballat a llars  
d’infants de Vilallonga, Santa Colo-
ma, La Riba i Valls, abans de venir 
al Pla.

Totes quatre estan enamorades de 
la seva feina. “Els nens són molt cu-
riosos i molt agraïts”, diu la Mari. I 
la Núria confessa el seu encanteri 
particular: “El divendres se m’acaba 
el pot de la paciència, però el dilluns 
sempre torna a estar ple”.

seva segona feina ja va ser al Pla. 
“Sempre m’havien agradat els nens”. 
Aquests curs i els dos vinents seguirà 
tenint  la Martina a l’aula. “Comen-
cem amb els nadons i fem tota 
l’etapa. Així, ells han de fer una cosa 
menys: adaptar-se a tu”.

A  “Les Magranes” hi ha els petits 
més grans. Són força colla, disset, i 
tenen entre dos i tres anys. La Núria 
Anglès és la tutora del grup i la Do-
lors Vilarrubí  fa de reforç. La Núria té 
en comú amb la Laia que totes dues 
són del Pla de tota la vida i van es-
tudiar a l’Institut Vidal i Barraquer. La 
Núria és la més veterana: “Els nens 
i nenes que vaig tenir al principi, ara 
ja tenen 28 anys”.

“Jo crec que tots se’n recorden, però 
amb el pas del temps les nenes et 
saluden més,” explica. Ella també té 
molts records: “Al principi, a la Plaça 
de la Vila, ocupàvem només la planta 
baixa i venien nens de Figuerola i de 
Cabra.” 

“Jo estic contenta”, continua la Núria, 
“però enyores aquell vincle familiar 
que tenies abans. Ara gairebé tots els 
pares i mares treballen i molts han 
vingut de fora. No tenen àvies i de-
penen molt de la Llar. Tothom va de 
pressa perquè ha d’anar a treballar. 
Els nens vénen més espavilats. Són 
més neguitosos i no tant innocents. 
El que trobo a faltar són les àvies.”

Llar d’Infants

Mari Díaz i Laia Giner Piñol

Núria Anglès i Dolors Vilarrubí 



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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