
2n SEMESTRE 2020 NÚM. 1

BUTLLETÍ D ’ INFORMACIÓ MUNICIPAL



SUMARI
-	 Treballem,	malgrat	la	Covid-19.	 3
-	 Les	eleccions	municipals	i	la
	 moció	de	censura.

-	 L’Ajuntament	adquireix	el	 4
	 patrimoni	de	la	cooperativa.	

-	 Farem	actuacions	de	millora	 5	
	 al	parc	del	Mazinger	Z	de	Mas	
	 del	Plata.	

-	 Rehabilitem	el	Castell	de	Can	Rui.
-	 Estrenem	la	deixalleria	municipal	 7
-	 Vigilància	nocturna.

-	 S’obre	la	borsa	de	treball.
-	 Millorem	la	urbanització	Mas	del	 8
	 Plata.

-	 Desencallem	el	projecte	constructiu	
	 de	la	depuradora	de	la	urbanització	
	 Mas	del	Plata.

-	 Tornem	a	l’escola.	 9
-	 Tinença	responsable	d’animals.	
-	 Els	serveis	socials	arriben	a	la	
	 Urbanització	Mas	del	Plata.

-	 El	confinament.	 10

-	 Les	nostres	activitats.	 11

-	 Seguim	lluitant	per	Cabra	del	Camp.	 12

-	 Neix	l’Associació	de	veïns	de	les	 13	
	 urbanitzacions	de	Cabra	del	Camp.

-	 Neix	el	Club	Futbol	Sala	 14
	 Cabra	del	Camp.
-	 Què	fem	a	l’Associació	de	Veïns	
	 del	Mas	del	Plata?

-	 Història	del	Castell	de	Can	Rui.	 15
-	 L’Associació	de	Veïns	Miralcamp	es	
	 presenta	als	veïns.

-	 Les	vacances	de	Nadal.	 16

REDACCIÓ
Cabra	del	Camp,	revista	d’informació	
municipal	de	Cabra	del	Camp.
Número	1,	novembre	de	2020.
Edita:	Ajuntament	de	Cabra	del	Camp
Composició	i	muntatge:
IARAQUÈ,	Comunicació	Corporativa	i	
Branding.	www.iaraque.cat
D.L.	T	927-2020
Impressió:

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament	 977	63	01	31

ZER	La	Parellada	 977	63	11	95		 	

	 646	704	969

Llar	d’infants	Les	Cabretes	 649	16	00	81

Consultori	mèdic	 977	63	12	92

Pius	Hospital	Valls	 977	61	30	00

Mossos	d’Esquadra	(Valls)	 977	92	23	00	

Emergències	 112

Atenció	ciutadana	 012

Atenció	a	les	víctimes	de	violència	 900	900	120	
de	gènere.	 671	778	540

Àrea	de	Serveis	Socials	 977	60	85	60
del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Camp

Endesa	 800	76	07	06

Autobusos	Plana	 977	553	680

Adrià	Rovira	és	l’autor	d’aquesta	fotografia	que	ensenya,	des	de	l’aire,	
el	nucli	del	nostre	terme	municipal.	A	vista	de	dron,	podem	veure	la	
parròquia	de	Santa	Maria	en	primer	pla.	Estigueu	atents,	perquè	per	
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Durant els últims mesos, 
hem hagut d’aprendre 
a conviure amb la crisi 
causada per la Covid-19. Les 
primeres setmanes van ser de 
desconeixement absolut dels 
efectes i les conseqüències que 
suposaria aquesta emergència 
sanitària. A més, va coincidir 
amb la moció de censura que 
ens va fer arribar al govern 
municipal el mateix dia que es 
plantejava l’estat d’alarma.

res	d’aforament	i	d’higiene	als	espais	
municipals	i	hem	pres	decisions	difí-
cils,	com	la	suspensió	de	 les	festes	
del	poble.

No	obstant,	 l’activitat	de	govern	no	
ha	 cessat.	 Des	 que	 hem	 arribat	 al	
govern,	hem	aprovat	els	pressupos-
tos	 municipals,	 s’ha	 fet	 la	 recepció	
de	les	obres	de	Mas	del	Plata	i	altres	
accions	que	podreu	anar	descobrint	
en	aquesta	nova	etapa	de	la	revista	
municipal.

Impulsem	aquest	projecte	d’informa-
ció	 local	per	 tal	que	 tots	els	veïns	 i	
totes	 les	veïnes	 tinguin	 l’oportunitat	
de	 saber	 què	 fa	 l’Ajuntament	 i	 què	
passa	al	poble	i	a	les	urbanitzacions.	
L’equip	de	govern	volem	que,	aquest,	
sigui	un	canal	participatiu,	en	el	qual	
totes	les	entitats	hi	tingueu	espai	per	
a	explicar	la	vostra	activitat.

Javier	Romero
Alcalde

Ja	ha	passat	més	de	mig	any	des	de	
llavors	i	hem	hagut	de	gestionar	l’ad-
ministració	pública	en	temps	incerts	
i	 durant	 els	 quals	 hem	 après	 com	
afrontar	el	nou	dia	a	dia.

Des	 de	 l’Ajuntament,	 hem	 intentat	
que	tots	els	veïns	 i	 totes	 les	veïnes	
tinguessin	a	l’abast	tota	la	informació	
rellevant	sobre	el	progrés	de	la	pan-
dèmia:	a	través	de	la	web	municipal,	
de	 les	xarxes	socials	 i	de	 l’e-bando.	
Aquests,	 han	 sigut	 els	 canals	 de	
comunicació	 directa	 amb	 els	 nos-
tres	conciutadans	durant	tot	aquest	
temps.

L’equip	de	govern	hem	dut	a	 terme	
diferents	 accions	 per	 a	 assegurar	
que	els	veïns	i	les	veïnes	es	veiessin	
afectats	 el	 mínim	 possible	 per	 l’im-
pacte	 de	 la	 Covid-19.	 Sempre	 hem	
seguit	 les	mesures	de	les	autoritats	
sanitàries	per	a	evitar-ne	la	seva	pro-
pagació:	 hem	aplaçat	 el	 cobrament	
d’impostos	 i	 taxes,	 hem	pres	mesu-

El	diumenge	dia	26	de	maig	de	2019	es	van	celebrar	les	
eleccions	municipals,	que	havien	de	renovar	els	governs	
locals	 a	 tot	 el	 país.	 A	Cabra	del	Camp,	Acord	per	Ca-
bra	–	Acord	Municipal	i	Futuro	Podemos	van	arribar	a	un	
acord	de	govern	que	va	convertir	Natàlia	Targa	en	la	pri-
mera	alcaldessa	del	municipi.	Pocs	mesos	després,	les	
discrepàncies	 entre	 ambdós	 grups	 van	 ocasionar	 una	
ruptura,	en	la	qual	Acord	Per	Cabra	va	acabar	governant	
amb	Caminem	Junts.	Després	d’un	temps	de	bloqueig,	
Caminem	Junts	també	va	abandonar	el	govern,	a	causa	

de	les		discrepàncies	internes,	i	Acord	per	Cabra	-	Acord	
Municipal	va	seguir	governant	en	minoria	fins	que	Futuro	
Podemos	 i	Caminem	Junts	 van	acordar	presentar	una	
moció	de	censura	a	l’equip	de	govern	d’Acord	per	Cabra	
–	Acord	Municipal	(APC-AM).

El	13	de	març,	el	mateix	dia	que	s’anunciava	l’estat	d’alar-
ma	per	l’emergència	sanitària	per	la	Covid-19,	la	moció	
de	censura	va	prosperar	en	un	ple	municipal	atípic	i	que	
es	va	celebrar	 a	 la	Sala	 1	d’octubre	com	a	mesura	de	
prevenció	 del	 coronavirus.	 Javier	 Romero,	 de	 Futuro	
Podemos,	va	convertir-se	en	nou	alcalde	en	substitució	
de	Natàlia	Targa	(APC-AM)	i	amb	el	suport	de	Caminem	
Junts,	sense	Salvador	Pérez,	de	Caminem	Junts,	i	exal-
calde.	

Des	de	l’inici	de	la	legislatura,	els	dos	equips	de	govern	
han	treballat	per	tirar	endavant	diferents	projectes,	com:	
la	compra	del	Celler	del	Sindicat,	la	nova	deixalleria,	el	
projecte	de	la	depuradora	a	Mas	del	Plata,	la	millora	de	
la	plaça	del	Mazinger	Z,	o	l’arribada	dels	serveis	socials	
en	aquesta	urbanització.

Les eleccions municipals i la moció de censura

Treballem,
malgrat la Covid-19
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El	mes	de	novembre	passat,	 la	Co-
operativa	 de	 Cabra	 del	 Camp	 va	
liquidar	 la	 secció	 de	 crèdit	 (que	
comptava	amb	prop	de	250	socis)	i	
va	posar	a	la	venda	el	seu	patrimoni.	
Ara,	l’Ajuntament	es	proposa	adquirir	
el	Celler	del	Sindicat	(situat	al	Raval	
de	la	Creu)	i	l’envelat	amb	l’objectiu	
de	salvar	els	edificis	per	a	fer-ne	un	
ús	públic.

El	 pressupost	 de	 l’Ajuntament	 in-
clou	 una	 partida	 de	 50.000	 euros	
per	 a	 fer	 efectiva	 la	 compra	 i	 ja	 hi	
ha	hagut	reunions	amb	la	delegació	
del	departament	de	Cultura	a	Tarra-
gona	per	 iniciar	el	procediment	per	
poder	recuperar	l’edifici	de	l’envelat,	
el	 qual	 es	 vol	 declarar	 Bé	 Cultural	
d’Interès	Local,	i	que	es	podria	recu-
perar	 per	 a	 destinar-lo	 a	 sala	 d’ex-
posicions	i	d’actes.	Aquest	edifici	va	
entrar	en	desús	fa	prop	de	sis	anys	
i	 s’hi	 havien	 celebrat	 les	 principals	
activitats	 locals:	 les	 festes	 majors,	
les	festes	de	Cap	d’Any,	etc.

La	Societat	Agrícola,	impulsada	pel	
cooperativisme	 agrari,	 va	 néixer	
l’any	1895	i	va	ser	el	centre	dinamit-
zador	de	la	vida	econòmica,	social	i	
política	del	municipi	durant	prop	de	
40	anys,	just	fins	a	l’inici	de	la	Guer-
ra	Civil,	moment	en	què	es	va	fusio-
nar	amb	el	Sindicat	Agrícola.

L’Ajuntament	
proposa	
adquirir el 
patrimoni de 
la cooperativa
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Els	veïns	 i	 les	veïnes	de	 la	Urbanit-
zació	de	Mas	del	Plata	podran	viure	
de	prop	la	transformació	global	que	
preparem	per	al	parc	del	Mazinger	Z,	
una	gran	zona	verda	en	aquest	es-
pai	del	terme	municipal	(que	compta	
amb	més	de	6.000	m2	de	superfície)	
i	que	preveu	preservar	bona	part	de	
la	vegetació	amb	la	qual	ja	compta.	

El	 projecte	 preveu	 la	 regulació	 i	 la	
neteja	 del	 terreny	 de	 tot	 el	 períme-
tre	del	 recinte	 i	dels	accessos,	que	
es	 tancaran	perimetralment,	 per	 tal	
de	restringir	 l’accés	de	vehicles	mo-

toritzats	fins	als	peus	de	l’estàtua	del	
Mazinger	Z.

La	 zona	 es	dotarà	 de	 nous	 serveis.	
Concretament,	 es	 reserva	 un	 espai	
amb	una	plataforma	de	 formigó	per	
a	 la	 instal·lació	 d’una	 caseta	 per	 a	
serveis	de	bar	 i	 una	àrea	de	pícnic.	
El	 projecte	 també	contempla	 la	 col-
locació	d’un	mòdul	 prefabricat	 amb	
dos	banys	connectats	a	la	xarxa	de	
serveis	 i	 està	 projectat	 habilitar	 un	
espai	com	a	aparcament.	A	més,	es	
conservarà	l’espai	de	bancs	i	de	pa-
pereres,	així	com	s’instal·larà	una	font	

Ja	hem	començat	els	 treballs	de	neteja	de	tot	 l’entorn	
del	Castell	de	Can	Rui,	on	destinarem	15.000	euros	per	
a	rehabilitar	l’edifici	i	a	embellir	l’entorn,	en	un	espai	que	
ocupa	un	total	de	2.383	m2.	

El	 projecte	 contempla	 la	 rehabilitació	de	 la	 façana	del	
castell	i	de	l’edificació	del	local	social,	on	es	construiran	
accessos	adaptats	per	accedir	a	un	espai	que	reserva-
rà	un	espai	per	a	zona	de	bar,	una	zona	de	banys	i	un	
magatzem,	a	banda	d’una	sala	polivalent	per	a	trobades,	
reunions	i	festes.	

Tot	el	recinte	es	tancarà	de	manera	perimetral,	mentre	
que	l’accés	principal	serà	per	la	porta	central	de	la	faça-
na	del	castell.	Amb	aquesta	obra,	aconseguim	recuperar	
un	espai	històric	del	nostre	terme	municipal	que	amb	els	
anys	ha	entrat	en	desús	i	al	qual	ara	donarem	un	nova	
vida,	ja	que	el	podrà	fer	servir	 l’Associació	de	Veïns	de	
Can	Rui.

Farem actuacions de millora al 
parc del Mazinger Z de Mas del Plata

d’aigua	 potable	 i	 es	millorarà	 la	 il·lu-
minació	de	tot	l’espai	amb	llums	leds.	

El	projecte	 també	 inclou	 la	 remode-
lació	de	la	zona	destinada	a	parc	in-
fantil,	 on	 s’instal·larà	una	 tanca	peri-
metral	amb	l’objectiu	de	separar	els	
diferents	espais.	Està	previst	que	s’hi	
instal·li	una	tirolina,	una	xarxa	d’esca-
lada	i	un	castell	multijocs.

El	pressupost	municipal	preveu	una	
inversió	de	50.000	euros	per	a	dotar	
d’una	nova	imatge	aquest	parc	de	la	
Urbanització	Mas	del	Plata.

Rehabilitem	el Castell de Can Rui
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Amb	 la	 posada	 en	marxa	d’aquest	 nou	 equipament,	 el	
consistori	vol	evitar	els	abocaments	il·legals	que	es	pro-
dueixen	actualment	 i	millorar	 les	xifres	de	 recollida	se-
lectiva	dels	residus	especials	i	voluminosos.	

La	deixalleria,	que	s’ubica	en	un	terreny	del	polígon	 in-
dustrial	del	Camí	de	Sarral,	és	de	tipus	bàsic	i	està	pre-
vist	que	també	s’hi	traslladin	els	residus	de	la	deixalleria	
mòbil	de	la	Urbanització	Mas	del	Plata.

L’obra	ha	tingut	un	cost	de	138.000	euros,	110.00	dels	
quals	han	sigut	subvencionats	per	l’Agència	Catalana	de	
Residus.

L’Ajuntament	 completa,	 amb	 la	 posada	 en	 marxa	
d’aquesta	 instal·lació,	 el	 projecte	 d’incentivar	 la	millora	
del	percentatge	de	reciclatge	que,	actualment,	és	molt	
baix.	D’aquesta	manera,	se	seguirà	fent	el	porta	a	porta	
al	poble	i	s’estendrà	a	la	Urbanització	Mas	del	Plata.

Vigilància

nocturna
El	mes	d’octubre,	 l’Ajuntament	 ha	 posat	 en	marxa	
una	prova	pilot	de	vigilància	nocturna	amb	l’objectiu	
de	 reforçar	 la	 seguretat	 ciutadana,	 com	 a	 conse-
qüència	dels	robatoris	que	s’han	produït	durant	els	
últims	mesos	al	terme	municipal.
	
L’empresa	Levantina	de	Seguridad	destina	un	guar-
da	de	seguretat	que	patrulla	amb	un	vehicle	per	di-
ferents	espais	del	municipi	de	manera	aleatòria	per	
a	dissuadir	qualsevol	temptativa	d’assalt.

S’obre	la	borsa

de treball
L’Ajuntament	ha	obert	 la	borsa	de	 treball	 a	 la	 seu	
electrònica	 per	 a	 cobrir	 una	 plaça	 de	 peó	 de	 bri-
gada.	La	persona	que	ocupi	aquesta	plaça,	que	se	
seleccionarà	mitjançant	concurs-oposició,	s’ocupa-
rà	de	la	neteja	 i	manteniment	de	carrers,	recollida	
de	residus,	manteniment	de	les	instal·lacions	muni-
cipals,	entre	altres.	

L’Ajuntament	 també	 necessita	 cobrir	 una	 plaça	 de	
suport	per	a	la	neteja	de	les	instal·lacions	municipals.

Estrenem	la
deixalleria municipal

Les obres de construcció de la deixalleria 
municipal ja estan enllestides i la nova 
instal·lació entrarà en funcionament d’aquí a 
poc, un cop s’obtingui la llicència d’activitats 
i se signi el conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp per a la seva 
gestió.
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El	mes	de	 juliol	 passat,	 vam	aprovar	 els	 pressupostos	
municipals,	per	majoria.	A	causa	de	l’emergència	sanitària	
per	 la	Covid-19,	 no	 hem	pogut	 explicar	 en	 directe	 les	
principals	línies	d’actuació	als	veïns	i	a	les	veïnes	en	una	
reunió	de	poble.	Per	això,	aprofitem	aquestes	línies	per	
a	 exposar	 tot	 el	 conjunt	 de	 despeses	 i	 ingressos	 que	

es	contemplen,	així	com	també	les	inversions	previstes	
per	aquest	2020.	Cal	recordar	que	les	diferents	partides	
que	configuren	els	pressupostos	municipals	poden	ser	
modificades	 per	 raons	 imprevistes,	 tenint	 en	 compte	
que	el	document	representa	una	previsió	de	futur	a	un	
any	vista.

Equilibrem	les	inversions
entre tots els nuclis del terme municipal
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La partida corresponent a ingressos és de 2.364.705,00 € dividida en diferents capítols:

1)		 Impostos	directes	(IBI	rústica,	IBI	urbana,	especials,	vehicles).	 556.320	€
2)		Impostos	indirectes	(llicències	d’obres).	 7.000	€
3)	 Taxes	i	preus	públics	(aigua,	clavegueram,	brossa,	llar	d’infants,	piscina,	etc.).	 1.272.830	€
*Aquest capítol inclou 994.500€ de les quotes d’urbanització de Mas del Plata.
4)		Transferències	corrents	(aportacions	de	l’Estat,	de	la	Generalitat,	fons	complementaris).	 344.885	€
5)		Ingressos	patrimonials	(arrendaments,	parc	eòlic,	antenes,	etc.).	 26.300	€
6)		No	té	partida.
7)		Transferències	de	capital,	subvencions	Diputació,	Agència	Catalana	de	l’Aigua,	Generalitat.	 97.877	€
8)		No	té	partida.
9)		Passius	financers.		 59.493	€	
																																																																																																																																		 	 
   Total 2.364.705 €

La partida corresponent a despeses s’enfila als 2.364.705 €.

1)		 Despeses	de	personal.	 278.985	€	
2)		Despeses	de	béns	i	serveis	(manteniment	i	conservació,	enllumenat,	clavegueram,	
	 camins,	torrents,	franges	forestals,	parcs	i	jardins,	edificis,	mobiliari,	neteja,	etc.).		 826.315	€
3)		Despeses	financeres	i	interessos.	 1.500	€			
4)		Transferències	corrents	i	subvencions	a	totes	les	entitats.		 17.000	€
5)		No	té	partida.
6)		Inversions	reals.	 1.240.905	€
	 Adquisició	terrenys	depuradora	Cabra.	 5.000	€
	 Obres	3ª	fase	carrer	Mas	del	Plata.	 994.505	€
	 Carrer	de	la	Creu		 68.000	€
	 Plaça	del	Mazinger	Z.	 50.000	€
	 Castell	de	Can	Rui.	 15.000	€
	 Plaça	MiralCamp.	 8.000	€
	 Aire	condicionat.	 5.000	€
	 Adequació	deixalleria	 8.900	€
	 Bústies	Mas	del	Plata.	 5.000	€
	 Projecte	club	social	Mas	del	Plata.	 20.000	€
	 Adquisició	edificis	cooperativa.	 50.000	€
	 Adquisició	desfibril·ladors.	 7.500	€
	 Maquinària.	 2.500	€
	 Ordinadors.	 1.000	€

   Total 2.364.705 €

L’equip	de	govern	diversifiquem	les	inversions	als	diferents	nuclis	del	terme	municipal.
																		
Nucli	Cabra	del	Camp:		 73.000	€																																																																																																														
Mas	del	Plata:		 75.000	€	
Miralcamp:		 8.000	€
Can	Rui:		 15.000	€



L’Ajuntament	ha	obtingut	el	com-
promís	de	l’Agència	Catalana	de	
l’Aigua	 per	 a	 reimpulsar	 l’obra	
de	 la	 nova	 estació	 depuradora	
d’aigües	 residuals	 que	 s’ha	 de	
construir	a	 la	Urbanització	Mas	
del	Plata.

El	 projecte,	 encallat	 des	 de	 fa	
una	dècada,	està,	finalment,	en	
procés	de	licitació.	L’any	passat	
es	va	treballar	en	la	redacció	del	
projecte	 i,	 a	 dia	 d’avui,	 	 el	 pro-
cés	de	la	licitació	de	les	obres	és	
obert.	 Està	 previst	 que,	 aques-
tes,	comencin	a	principi	de	2021,	
tal	com	està	planificat	al	Pla	de	
Sanejament	de	Catalunya.

El	 projecte	 contempla	 la	 cons-
trucció	 d’una	 depuradora	 de	
tipus	 biològic	 i	més	de	dos	mil	
metres	de	xarxes	de	col·lectors,	
amb	una	capacitat	de	cabal	de	
disseny	de	580	m3/dia	i	un	cabal	
punta	 de	 2.000	 m3/dia.	 L’obra,	
donarà	servei	a	 la	Urbanització	
Mas	 del	 Plata,	 de	 manera	 que	
els	 veïns	 i	 les	 veïnes	 en	 seran	
els	principals	beneficiats,	ja	que	
ara	disposen	d’uns	serveis	molt	
deficitaris.

A	 més,	 l’aigua	 que	 es	 podria	
sanejar	 amb	 aquesta	 depura-
dora	 contribuirà	 a	 mantenir	 el	
cabal	 ecològic	 de	 la	 conca	 del	
riu	Francolí	i	l’aprofitament	per	a	
usos	urbans,	agrícoles	i	industri-
als.

El	 projecte	 ha	 sortit	 a	 licitació	
pública	per	un	valor	de	prop	de	
90.000	euros.

Actualment,	hi	ha	525	depurado-
res	actives	a	tot	el	territori	cata-
là,	que	permeten	sanejar	el	97,1%	
de	l’aigua	residual	que	genera	la	
població	i	les	seves	activitats.

Desencallem	el	projecte	
constructiu	de
la depuradora 
de la urbanització 
Mas del Plata

Durant els últims mesos, els veïns i les veïnes de Mas del Plata han comprovat 
com s’han millorat, substancialment, una part dels serveis municipals de la 
urbanització. Concretament, s’ha pavimentat i s’ha millorat la xarxa d’aigües 
pluvials i residuals en un total de 700 metres de carrers. L’obra està inclosa dins 
d’un projecte dividit en deu fases, de les quals s’ha procedit a realitzar les dues 
primeres, amb afectació als carrers Alió i Quart.

L’actuació	 també	ha	contemplat	 la	millora	de	 la	 xarxa	d’aigües	 residuals	 i	
clavegueram,	que	es	 trobava	en	molt	mal	estat,	a	 la	vegada	que	hi	havia	
pocs	pous	de	registre	per	a	controlar	i	vigilar	el	seu	funcionament.	Així,	s’ha	
procedit	a	la	construcció	d’una	nova	xarxa	d’aigües	residuals	i,	també,	d’ai-
gües	pluvials	amb	canonada	de	PCV	i	nous	pous	de	registre.	Gràcies	a	les	
converses	per	part	de	l’’Ajuntament	amb	la	empresa	CADISA,	propietària	del	
servei	 d’abastament	 d’aigua	 potable	 de	 la	 urbanització	 del	Mas	 del	 Plata,	
s’han	renovat	les	instal·lacions	als	carrers	per	on	han	transcorregut	les	obres.

Les	obres	van	finalitzar	a	finals	d’abril	de	l’any	2019	i	la	recepció	de	les	obres	
es	va	endarrerir	fins	el	passat	mes	de	juny,	a	causa	de	de	les	eleccions	mu-
nicipals	del	2019,	del	canvi	de	govern	municipal	el	passat	mes	de	març	i	de	
la	crisi	sanitària	de	la	Covid-19.

L’execució	de	les	dues	primeres	fases	d’aquest	projecte	ha	suposat	un	cost	
de	prop	de	700.000	euros,	que	assumeixen	els	veïns	i	les	veïnes	de	la	urba-
nització	en	la	seva	totalitat,	amb	el	pagament	de	les	quotes	urbanístiques	
que	aprova	l’Ajuntament.

L’obra,	projectada	des	de	fa	12	anys,	era	molt	esperada	al	Mas	del	Plata	que,	
poc	a	poc,	regularitza	la	seva	situació	com	a	urbanització	no	recepcionada.

Millorem	la	Urbanització

Mas del Plata
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Per	 això,	 amb	 l’objectiu	 de	 consci-
enciar,	 vetllar	 i	 garantir	 el	 compli-
ment	 de	 l’ordenança	 municipal	 re-
ferent	a	la	tinença	de	gossos	i	gats	
i	de	control	a	 la	via	pública,	es	de-
mana	la	col·laboració	ciutadana.	Cal	
que	els	propietaris	retirin	els	excre-
ments	de	 la	via	pública,	que	portin	
el	 gos	 lligat	 quan	 el	 treguin	 a	 pas-
sejar	i	vetllin	pel	bon	estat	de	salut	
i	higiene	dels	seus	animals.	A	més,	
es	recorda	que	és	obligatori	que	els	
animals	estiguin	 inscrits	al	cens	de	
l’Ajuntament	i	que	portin	xip.	També	
s’ha	de	tramitar	 tota	 la	documenta-
ció	en	un	termini	de	dos	mesos.	L’in-
compliment	de	la	normativa	que	re-
gula	l’ordenança	municipal	suposarà	
la	imposició	de	sancions,	que	poden	
ser	de	lleus	a	molt	greus.

Se subvenciones les inscripcions a la llar d’infants

La	 regidoria	 d’Ensenyament	 de	 l’Ajuntament	 ha	 impulsat	 una	 mesura	 per	
a	 afavorir	 les	 inscripcions	 a	 la	 llar	 d’infants,	 que	 té	 un	 total	 de	 8	 places.	
Concretament,	les	famílies	que	hagin	inscrit	els	seus	fills	i	filles	de	més	de	12	
mesos	abans	del	dia	1	d’octubre,	rebran	una	subvenció	del	95%	de	la	quota	
mensual,	 que	 és	 de	 118	 euros.	 L’assignació	 pressupostària	 per	 aquesta	
mesura	és	de	9.440	euros.

Es compren tauletes digitals per l’escola

L’Ajuntament	també	ha	adquirit	tauletes	digitals	per	als	alumnes	de	l’escola	de	
Cabra	del	Camp.	En	concret,	s’ha	dotat	el	centre	d’un	total	de	34	dispositius,	
amb	un	cost	total	de	3.642,35	euros.

El	 servei,	 que	 es	 gestiona	 des	 de	 l’àrea	 de	 Benestar	
Social	 del	 Consell	 Comarcal	 de	 l’Alt	 Camp,	 s’ofereix	
cada	primer	dilluns	de	mes.

L’Ajuntament	de	Cabra	del	Camp,	a	través	de	l’àrea	de	
Benestar	Social	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Camp,	ha	
fet	arribar	els	serveis	socials	a	la	Urbanització	de	Mas	
del	Plata.	Des	del	passat	mes	de	febrer,	els	usuaris	són	
atesos	al	Club	Social	i,	així,	s’assoleix	l’objectiu	d’apro-
par	els	serveis	a	la	ciutadania	i	evitar	desplaçaments.

Totes	aquelles	persones	que	requereixin	el	servei,	po-
den	 demanar	 hora	 tant	 a	 l’Ajuntament	 de	 Cabra	 del	
Camp	 (977630131)	 com	 al	 Consell	 Comarcal	 de	 l’Alt	
Camp	(977604258)	i	seran	atesos	cada	primer	dilluns	
de	mes.	Els	veïns	i	veïnes	de	Cabra	del	Camp	mante-

nen	el	servei,	que	s’ofereix	cada	primer	dijous	de	mes.	
L’Àrea	de	Benestar	Social	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	
Camp	té	com	a	objectiu	impulsar	les	polítiques	socials	
establertes	per	la	nova	Llei	de	Serveis	Socials	per	tal	
de	millorar	la	qualitat	de	vida	de	les	persones,	sobretot	
de	les	més	vulnerables.

En	 aquest	 sentit,	 cal	 recordar	 que	 també	 hi	 ha	 tres	
equips	 més	 que	 atenen	 situacions	 específiques	 d’in-
fància	 i	 família,	 de	persones	amb	grau	 reconegut	de	
dependència	i	adults	i	gent	gran	amb	situació	de	risc.	
Les	visites	també	es	fan	tant	al	poble	com	a	la	urbanit-
zació	Mas	del	Plata	i	les	cites	es	tramiten	a	través	dels	
mateixos	 equips	 o	 a	 través	 de	 la	 treballadora	 social.	
També	hi	ha	un	centre	obert	a	Mas	del	Plata	que	atén	
a	infants,	joves	i	famílies	des	del	suport	socioeducatiu.

Els	serveis	socials

arriben a la Urbanització Mas del Plata

Tinença	responsable

d’animals
L’Ajuntament de Cabra del Camp 
està compromès amb la tinença 
responsable d’animals de 
companyia.

Tornem a l’escola
2
n S
E
M
E
S
T
R
E
 D
E
 2
0
2
0
. N
úm
. 1

9



Per	 Sant	 Jordi,	 vam	 organitzar	 un	 concurs	 d’elaboració	 de	 roses	
amb	 material	 reciclat,	 que	 van	 guanyar	 Kevin	 Díaz	 Puertas,	 Unai	
Mingorance	Castillo	i	Aina	Barranco	Heredia;	i	vam	repartir	productes	
alimentaris	 a	 les	 persones	 majors	 de	 75	 anys	 tot	 substituint	 el	
tradicional	dinar	de	la	gent	gran	a	causa	de	la	cancel·lació	de	la	Festa	
Major.	També	es	van	dur	a	terme	iniciatives	solidàries:	 l’Associació	
de	 veïns	 de	 Mas	 del	 Plata	 va	 fer	 una	 donació	 d’un	 centenar	 de	
mascaretes	de	tela	que	es	van	repartir	entre	 la	població,	així	com	
també	els	guants	que	va	donar	el	Club	Futsal	de	Cabra	del	Camp.		
L’Associació	de	veïns	dels	Jordans	va	celebrar	un	vermut	confinat	i	
els	nens	i	nenes	van	rebre	la	felicitació	sorpresa,	pel	seu	aniversari,	
de	la	regidoria	de	joventut.

Durant aquests mesos, s’ha fet palesa la solidaritat dels nostres 
veïns i de les nostres veïnes!

El confinament
L’emergència sanitària per la Covid-19 ens 
ha obligat a confinar-nos a casa durant 
unes quantes setmanes i, després, hem 
pogut anar refent la nostra vida social, amb 
certes limitacions. Hem hagut de suspendre 
moltes activitats, però durant aquests 
mesos, l’Ajuntament i les entitats locals 
hem pogut impulsar algunes iniciatives 
per a que, malgrat la crisi, poguéssim fer 
alguna celebració.
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Aquest	 any,	 la	 crisi	 per	 la	 Covid-19	 ens	 ha	 obligat	 a	
canviar	 les	 nostres	 vides,	 les	 relacions	 socials	 i	 les	
activitats	d’oci.	Tot	i	això,	a	Cabra	del	Camp,	prèviament	
a	l’emergència	sanitària	i	en	situació	de	postconfinament,	
hem	pogut	gaudir	d’algunes	activitats,	encara	que	hem	

hagut	 de	 cancel·lar	 la	 Festa	 Major,	 esperada	 per	 la	
majoria	dels	veïns	 i	 les	veïnes	del	poble.	Esperem	que	
ben	aviat	puguem	tornar	a	certa	normalitat.

El	2019	vam	poder	fer	la	Festa	del	Sembrar	i	vam	poder	
celebrar	el	25N.	També	hem	pogut	participar	de	la	ruta	
a	la	fita	dels	3	termes	i	de	la	pedalada,	de	xerrades,	de	
concerts,	 de	 la	 setmana	 de	 la	 salut,	 de	 les	 activitats	
joves	d’estiu,	del	torneig	de	Futsal	i	molt	més!

Les	nostres

activitats
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Posteriorment,	 l’afany	 de	 poder	 de	 l’oposició,	 de	 voler	
governar,	 va	 portar-los	 a	 fer	 una	 coalició	 que,	 encara	
ara,	costa	d’entendre	si	mirem	els	precedents	d’anys	an-
teriors.	Així	doncs,	va	arribar	la	moció	de	censura,	que	
prosperà	el	passat	mes	de	març.	Acord	per	Cabra	que-
dàvem	com	a	grup	a	l’oposició.

Cal	 fer	 autocrítica	 i	 veure	 que	 la	 circumstància	 de	 no	
pactar	i	intentar	governar	sent	tres	regidors	de	nou	pos-
sibles,	potser	ha	estat	el	principal	problema.	Però	crèiem	
i	seguim	creient	que	la	gent	que	ens	va	votar	ho	va	fer	
perquè	no	volia	 cap	de	 les	dues	opcions	que	 fins	ara	
s’havien	estat	 llençant	 la	cavalleria	per	sobre,	 i	 la	gent	
necessitava	un	canvi.

Alguns	dels	projectes	que	portàvem	en	programa	-com	
la	plaça	del	Mazinger	Z,	 la	continuïtat	de	 les	obres	de	
Mas	del	Plata,	l’arranjament	del	carrer	de	la	Creu,	la	re-
habilitació	de	la	zona	d’aparcament	i	pista	inferior	de	la	
zona	del	club	social	de	Mas	del	Plata-	sembla	ser	que	
segurament	veuran	 la	 llum,	 ja	que	eren	apostes	comu-
nes	dels	 tres	 grups	 i	 coincidíem	en	 aquestes	 necessi-
tats.	Pel	que	 fa	als	 tràmits	d’obertura	de	 la	deixalleria,	
així	com	l’inici	de	les	obres	de	la	depuradora	de	Mas	del	

Plata,	 sembla	 que	 segueixen	 el	 seu	 curs,	malgrat	 l’en-
darreriment	de	les	gestions	per	la	pandèmia.

No	obstant,	projectes	com	la	rehabilitació	de	la	piscina	
municipal,	 l’adequació	 del	 poliesportiu,	 la	 plaça	 Miral-
camp,	la	licitació	del	manteniment	de	parcs	i	jardins,	així	
com	 la	millora	de	 la	zona	dels	 rentadors,	un	espai	his-
tòric	del	municipi,	no	sabem	si	arribaran	a	veure	la	llum.	
De	moment,	el	nou	equip	de	govern	no	n’ha	manifestat	
la	seva	intenció.

Podríem	viure	de	la	rancúnia,	però	no	seria	just	per	totes	
aquelles	persones	que	en	el	seu	dia	ens	van	dipositar	la	
seva	confiança.	Per	elles,	seguim	al	peu	del	canó,	fent	
una	oposició	constructiva	i	donant	suport	a	 les	iniciati-
ves	que	sorgeixin,	vinguin	de	qui	vinguin.	Però	més	que	
donant	el	nostre	vot,	acostant	la	informació	als	cabrencs	
i	cabrenques.

Som	conscients	que	en	la	nostra	posició	no	tenim	la	for-
ça	suficient	per	aportar	nous	projectes	o	per	modificar	
o	parar	aquelles	iniciatives	que	puguin	suposar	un	greu-
ge.	Malgrat	això,	seguirem	denunciant-les	i	lamentarem	
profundament	 errades	 com	 les	 que	 ha	 tingut	 l’equip	
de	govern	aquest	mes	de	setembre,	que	per	una	mala	
gestió	no	ha	demanat	la	subvenció	en	matèria	de	salut	
pública	per	 la	COVID-19	que	atorgava	 la	Diputació	de	
Tarragona.

Seguim lluitant perquè, per damunt de tot, estimem 
Cabra del Camp.

El mes de juny de 2019, Acord per Cabra 
formàvem govern en minoria, malgrat no haver 
obtingut els vots suficients, i ho feia per evitar 
que l’anterior alcalde seguís al capdavant. 
Això ja augurava un mandat complicat.

Seguim	lluitant

per Cabra del Camp
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El	propòsit	principal	és	el	d’unir	 les	
tres	urbanitzacions	del	municipi	per	
ajudar	als	veïns	que	més	ho	neces-
sitin,	 complementar	 la	 resta	de	en-
titats	sense	rivalitat	i	fer	tota	classe	
d’activitats	socials	i	educatives.	Tot,	
de	forma	completament	apolítica.

Durant	 aquest	 temps,	 hem	 realit-
zat	diferents	activitats.	El	setembre	
passat,	vam	retirar	la	poda	que	s’es-
tava	acumulant	al	carrer	a	una	dona	
gran	 que	 no	 tenia	 mitjans	 per	 por-
tar-la	a	la	deixalleria.	També	vam	re-
tirar	la	brossa	i	vam	dipositar-la	als	
contenidors	 adequats	 a	 una	 dona	
que	no	ho	podia	fer	pels	seus	propis	
mitjans.	El	mateix	mes	de	setembre,	
vam	portar	un	dipòsit	de	1.000	litres	
d’aigua	potable	a	una	família	que	a	
causa	d’una	 important	avaria	es	va	
quedar	sense	subministrament	d’ai-
gua	durant	diversos	dies.	Al	mateix	
temps,	 vam	 retirar,	 en	 reiterades	
ocasions,	 els	 sediments	 arrosse-
gats	 per	 l’aigua	 de	 la	 pluja	 per	 tal	
que	una	parella	de	veïns	grans	po-
guessin	obrir	 la	porta	de	casa	que	

dona	 al	 carrer,	 sense	 problemes.	
Durant	 el	 mes	 de	 novembre,	 vam	
netejar	el	poliesportiu	de	Cabra	del	
Camp	per	 tal	que	el	 jovent	pogués	
fer	servir	les	instal·lacions.

Pel	que	fa	a	activitats	lúdiques,	vam	
organitzar,	 amb	 la	 col·laboració	 de	
l’Ajuntament,	 el	 Carnaval	 de	 2020,	
amb	 una	 rua	 per	 la	 Urbanització	
Mas	del	 Plata	 i	 una	 festa	posterior	
al	Club	Social,	que	va	tenir	una	molt	
bona	acollida.

Durant	 aquest	 temps,	 hem	 fet	 và-
ries	assemblees,	 tant	per	als	socis	
com	per	als	 veïns	en	general:	 som	
completament	transparents.	També	
s’han	 fet	moltes	 instàncies	 a	 l’Ajun-
tament	 per	 demanar	 actuacions	
profitoses	per	 a	 tots	 els	 veïns.	 Per	
exemple,	reclamem	el	manteniment	
dels	nostres	carrers,	la	neteja	viària,	
la	retirada	de	nius	d’eruga	processi-
onària,	 que	 es	 controlin	 els	 aboca-
ments	il·legals	i	es	retirin	el	més	aviat	
possible,	que	es	torni	a	donar	servei	
de	deixalleria	els	diumenges,	etc.

Va	arribar	 la	maleïda	Covid-19	 i	 no	
hem	 pogut	 fer	 totes	 les	 activitats	
que	volíem	fer.	El	mes	d’abril	vam	fer	
arribar	un	parell	de	guants	de	nitril	
a	totes	les	bústies	de	les	urbanitza-
cions	per	a	combatre	el	coronavirus	
i	també	es	van	repartir	mascaretes	
amb	protecció	 FFP2	 als	 veïns	més	
necessitats:	 va	 ser	 possible	 gràci-
es	a	la	donació	desinteressada	d’un	
soci	de	l’AVUC.	

Recentment,	hem	tingut	una	reunió	
amb	 els	 Mossos	 d’Esquadra	 per	 a	
fer	 arribar	 les	 preocupacions	 actu-
als	dels	veïns	en	 temes	de	segure-
tat,	 d’okupació,	 plantacions	 de	ma-
rihuana,	robatoris	en	domicilis,	etc.

Per	 sumar-se	 a	 la	 nostra	 associ-
ació,	 es	 pot	 contactar	 al	 telèfon	
622422370	o	al	correu:	
avuccabra@gmail.com.	

També	ens	pots	trobar	al	Facebook	
com	 a	 AVUC	 associació	 de	 veïns	
urbanitzacions	Cabra	del	Camp,	on	
mantenim	informats	tant	als	nostres	
socis	com	a	 tots	els	veïns	que	vul-
guin.

Associació de Veïns de les
Urbanitzacions de Cabra del Camp

El mes de setembre de l’any passat, va néixer una 
nova associació de veïns: l’Associació de veïns de 
les urbanitzacions de Cabra del Camp (AVUC).

Neix	l’Associació	de	veïns	de	
les urbanitzacions de Cabra del Camp
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Neix	el	Club	Futbol	Sala

Cabra del Camp
Som	un	equip	amb	ganes	de	créixer,	amb	ganes	de	llui-
tar.	Som	un	grup	de	gent	jove	que	vam	constituir	el	club	
fa	un	any,	amb	gran	valentia.	Des	de	fa	tres	mesos,	el	
club	manté	una	plantilla	de	grans	jugadors	formada	per	
15	persones	lluitadores,	emprenedores	i	amb	ganes	de	
liderar.	En	menys	de	tres	mesos,	vam	aconseguir	poder	
arribar	a	federar-nos	a	la	Federació	Catalana	de	Futbol	
Sala.	 Hem	 començat	 a	 fer	 partits	 amistosos	 amb	 els	
quals	hem	 tingut	victòries	 i	 aprenentatges.	Hem	 jugat,	
també,	contra	un	club	molt	fort	a	la	nostra	província,	el	
Nàstic	de	Tarragona,	del	qual	vam	aprendre	molt	 i	no-
més	 vam	perdre	 per	 dos	 gols:	 	 el	 resultat	 definitiu	 va	
ser	 un	5	a	3	molt	 lluitat.	 En	 l’actualitat	 estem	buscant	
patrocinadors	per	poder	suportar	les	despeses	que	es	
generen	al	club.

Us	animeu?

L’Associació	 de	 Veïns	 de	 Mas	 del	
Plata	vam	començar	l’any	2020	amb	
il·lusió	i	ganes	de	treballar	per	a	tots	
el	 nostres	 socis	 i	 tots	 el	 nostres	
veïns	 i	 totes	 les	 nostres	 veïnes,	
amb	 diverses	 activitats	 divertides	 i	
amenes.

Començant	 la	 setmana	 amb	 el	
nostre	peculiar	curs	de	cuina,	entre	
fogons	apreníem	trucs	culinaris.	Els	
dijous,	 al	 nostre	 taller	 de	 costura	
entre	 teles	 i	 tisores	 passàvem	 la	
tarda	 aprenent.	 Després,	 recollíem	
les	 teles	 i	 preparàvem	 les	 nostres	
classes	de	ioga.

Els	 divendres,	 fèiem	 divertits	 jocs	
de	taula	i	adults	i	nens	i	nenes	pas-
sàvem	la	tarda.

La	nostra	il·lusió	va	durar	dos	mesos	
en	 actiu	 perquè	 vam	 haver	 de	
suspendre	totes	les	activitats	el	dia	
11	de	març	a	causa	de	la	pandèmia	
de	la	Covid-19.

Esperem	 reprendre	 les	 nostres	 ac-
tivitats	d’aquí	a	poc	temps,	sempre	
prenent	 totes	 les	precaucions	sani-
tàries	i	mesures	corresponents.

La Junta Rectora

Què	fem	a	l’Associació de Veïns del Mas del Plata?

L’Associació de Veïns 
del Mas del Plata 

agraeix la invitació de 
l’alcalde de Cabra del 
Camp, Javier Romero, 

a col·laborar a la 
revista municipal.
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Als	 anys	 70,	 l’especulació	 i	 les	 re-
qualificacions	de	terrenys	va	omplir	
d’urbanitzacions	 tot	Catalunya	 i	Es-
panya,	on	no	importava	el	lloc,	si	hi	
havien	o	no	recursos	per	urbanitzar,	
o	si	 la	zona	era	digna	de	protecció.	
Només	es	buscava	el	diner	fàcil.	La	
nostra	 urbanització	 va	 néixer	 en	
aquest	moment.

Portaven	 a	 famílies	 senceres	 en	
autocar	per	visitar	les	urbanitzacions.	

Per	 tal	que	 la	compra	de	parcel·les	
fos	 atractiva,	 es	 va	 utilitzar	 el	
màrqueting,	 com	 ara:	 l’estructura	
del	Mazinger	 Z,	Heidi	 i,	 a	Can	Rui,	
El	petit	Cid.

A	la	Urbanització	Mas	del	Plata,	van	
construir	 una	 figura	de	Mazinger	Z	
de	més	d’11	metres	i,	a	la	Urbanitza-
ció	Can	Rui,	un	castell	que	prenia	de	
referència	el	Petit	Cid,	convertint-se	
en	un	preuat	atractiu	turístic	per	Ca-

bra	 de	Camp	 i	 dues	 icones	 de	 les	
urbanitzacions.

Ara,	hi	ha	un	deteriorament	del	Cas-
tell,	ja	que	durant	molts	anys	no	s’hi	
han	 fet	 tasques	 de	 manteniment.	
Fins	a	dia	d’avui,	que	gràcies	a	el	nou	
equip	de	govern,	es	vol	restaurar	tot	
el	patrimoni	de	Cabra	de	Camp.	Ja	
s’ha	fet	una	neteja	exhaustiva	de	el	
terreny	i	està	en	marxa	un	projecte	
per	a	la	seva	restauració.

L’Associació de veïns Miralcamp Residencial aprofita 
aquesta oportunitat per a presentar-se a tots els veïns. 

Som	 una	 petita	 associació	 que	 treballa	 desinteressa-
dament	per	i	per	als	veïns.	Intentem	informar	de	temes	
diversos	 d’interès	 veïnal	 com	 intervenir	 i	mediar	 entre	
els	 socis	 i	 l’Ajuntament.	Disposem	d’una	pàgina	de	Fa-
cebook,	on	es	poden	veure	algunes	fotos	de	les	festes	
i	 activitats	 que	 fomentem	 com	 a	 associació.	 La	 festa	
anual	és	totalment	gratuïta	per	als	socis	gràcies	als	es-

forços	de	l’associació	per	a	buscar	patrocinadors	i	a	la	
col·laboració	de	l’Ajuntament.	Des	de	l’associació	de	ve-
ïns	volem	convidar	a	qui		vulgui	a	fer-se	soci	i	també	a	
tot	el	municipi	a	conèixer	la	nostra	preciosa	i	tranquil·la	
urbanització,	plena	de	racons	molt	bonics,	animals	i	na-
tura	en	estat	pur	que	convida	a	passejar	i	fer	exercici	a	
l’aire	lliure.

Una	salutació,
Associació de veïns Miralcamp Residencial.

Història	del Castell de Can Rui

L’Associació	de	Veïns Miralcamp es presenta als veïns
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Les vacances de Nadal
Per	Nadal,	l’Ajuntament	va	organitzar	un	programa	d’activitats	per	tal	que	els	més	petits	tinguessin	l’oportunitat	de	
gaudir	de	les	vacances	a	prop	de	les	tradicions:	vam	fer	el	tradicional	parc	de	Nadal,	vam	fer	cagar	el	tió,	ens	van	

visitar	els	patges	reials	i	també	vam	tenir	la	cavalcada	de	Reis.


