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La	foto	de	portada	d’aquest	segon	número	de	la	revista	municipal	il·lus-
tra	com	va	quedar	el	paisatge	del	nostre	poble	després	de	la	nevada	del	
mes	de	gener,	que	no	va	causar	problemes	més	enllà	de	pintar	de	blanc	
el	nucli	urbà	i	les	urbanitzacions.C
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Des del mes d’octubre, quan 
vam publicar el primer número 
d’aquesta revista municipal, la 
situació entorn de la pandèmia per 
la Covid-19 ha tingut alts i baixos 
i la mobilitat ha anat variant des 
d’un confinament municipal a 
comarcal o de lliure circulació 
amb certes excepcions.	

Els	 comerços,	 el	 sector	de	 la	 restau-
ració,	 de	 l’esport	 i	 de	 la	 cultura,	 així	
com	també	de	l’educació,	s’han	hagut	
d’adaptar	a	 les	noves	circumstàncies,	

malgrat	els	perjudicis	econòmics	que	
suposen.	Durant	l’últim	any,	hem	hagut	
de	prendre	decisions	que	no	ens	han	
agradat:	 com	 el	 tancament	 d’equipa-
ments	 municipals	 i	 espais	 públics,	
però	que	han	servit	per	mantenir	sota	
control	la	propagació	del	coronavirus	i	
no	s’han	produït	brots	importants.

A	 nivell	 municipal,	 l’equip	 de	 govern	
hem	 seguit	 treballant	 per	 no	 que-
dar-nos	enrere	i,	en	la	mesura	que	la	
pandèmia	 ens	 ha	 deixat,	 hem	 impul-
sat	diverses	accions	per	a	millorar	el	
poble.	

M’agradaria	destacar	la	neteja	i	el	man-
teniment	 de	 parcel·les	 municipals,	 es-
pais	públics,	zones	de	bosc	i	de	rieres	
perquè	 hem	 destinat	 molts	 esforços	

a	 mantenir	 net	 el	 nostre	 entorn,	 així	
com	també	hem	netejat	els	abocadors	
il·legals:	en	aquest	sentit,	vull	recordar	
que	hi	ha	habilitats	espais	per	a	deixar	
les	restes	de	les	obres	i	que	les	sanci-
ons	imposables	poden	ser	importants.

Hem	fet	obres	de	millora	tant	al	nucli	
urbà	 com	 a	 les	 urbanitzacions,	 hem	
adquirit	 material	 de	 treball	 per	 a	 la	
brigada,	hem	impulsat	una	campanya	
per	 evitar	 l’abandonament	 d’animals	
de	 companyia	 i	 per	 a	 reduir	 les	 co-
lònies	de	gats	ferals	 i	més	iniciatives	
que	trobareu	en	aquest	segon	núme-
ro.	Esperem	que	el	gaudiu!

Javier	Romero
Alcalde

Un	 dels	 actes	 més	 importants	 	 inclosos	 en	
la	 nostra	 Festa	 Major	 petita	 és	 el	 Dia	 de	 la	
Gent	 Gran,	 un	 acte	 durant	 el	 qual	 es	 fa	 un	
reconeixement	 a	 totes	 les	 persones	 que	
durant	 una	 part	 molt	 important	 de	 la	 vida	
heu	aportat	a	 la	nostra	societat,	 tant	amb	el	
vostre	treball	com,	també,	amb		els	valors	de	
la	cultura	 	 i	de	 l’esforç	 i	que,	a	dia	d’avui,	 la	
nostra	 societat	 potser	 no	 és	 suficientment	

Mantenim	i	conservem

el nostre 
entorn

El	Dia	de	la	Gent Gran
conscient	de	la	seva	importància.	Per	aquest	motiu,	ens	agrada	fer-vos	
aquest	homenatge,	almenys,	una	vegada	a	l’any.

Malauradament,	 la	situació	que	estem	vivint	a	causa	de	l’emergència	
sanitària	de	la	Covid-19	no	ens	ha	permès	retrobar-nos	a	tots	en	una	
taula	podent	gaudir	plegats	d’un	bon	dinar.	L’any	passat,	tampoc		vam	
poder	celebrar-ho	i,	per	aquest	motiu,	l’	Ajuntament	va	decidir	fer-vos	
arribar		a	tos	els	majors	de	setanta	anys	un	petit	lot	d’aliments	,	atesa	la	
situació	de	confinament	domiciliari	i	la	dificultat	de	la	gent	gran	per	anar	a	
comprar.	Aquest	any,	també	ens	trobem	en	les	mateixes	circumstàncies	
i	em	sap	molt	de	greu	no	poder-vos	saludar	personalment,	fet	que	ens	
hagués	agradat	per	a	conèixer-vos	personalment.

Enguany	també	hem	volgut	fer-vos	un	petit	regal:	un	lot	de	productes	
alimentaris	de	la	nostra	terra.

Volem	 tenir	 un	 sentit	 record	 per	 a	 totes	 les	 persones	 que	 ens	 han	
deixat	per	culpa	d’aquest	maleït	virus	i	enviar	una	abraçada	molt	forta		
als	seus	familiars,	desitjant	que	el	proper	any	tot	aquest	malson	hagi	
passat	i	ens	puguem	retrobar	tots	plegats	per	celebrar	el	Dia	de	la	Gent	
Gran	plens	de	salut.
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Fem	
conservació i 
manteniment	
del	nostre	
entorn
Ja	fa	mesos	que	treballem	amb	la	con-
servació	de	 l’entorn	del	nostre	 terme	
municipal.	 Hem	 impulsat	 diferents	
accions.	Per	una	banda,	hem	realitzat	
tasques	de	neteja	de	diferents	aboca-
dors	il·legals	i	aprofitem	per	recordar	a	
tothom	que	cal	mantenir	net	el	nostre	
entorn	i	que	per	a	llençar	la	runa	deri-
vada	d’obres	hi	ha	les	instal·lacions	de	
la	deixalleria	 i	que	les	sancions	admi-
nistratives	per	 incompliment	greu	de	
la	normativa	poden	arribar	als	100.000	
euros,	 ja	 que	 es	 tracta	 d’un	 delicte	
contra	el	medi	ambient.	

A	 més,	 també	 hem	 fet	 manteniment	
i	 neteja	 de	 les	 parcel·les	 municipals,	
dels	 boscos,	 camins	 i	 de	 les	 zones	
verdes	de	tot	el	poble,	per	rebaixar	el	
risc	d’incendi,	així	com	també	de	 les	
rieres	i	torrents,	per	tal	d’anticipar-nos	
als	episodis	de	pluja.	Finalment,	 tam-
bé	hem	fet	un	tractament	als	pins	de	
diferents	 espais	 del	 terme	municipal	
per	 reduir	 l’impacte	 de	 la	 processio-
nària.
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Durant	el	mes	de	març,	han	tingut	lloc	
les	obres	de	millora	de	la	urbanització	
Miralcamp.	 Les	 tasques	 han	 consistit	
en	 la	 pavimentació	 de	 1.000m2	 (amb	
una	capa	de	12	centímetres	de	 formi-
gó	 reforçat	amb	 fibra)	d’un	espai	que	
estava	en	mal	estat	i	que	ara	s’adequa	
per	a	destinar-lo	a	usos	comuns	i	des-
tinat	a	tots	els	veïns	i	a	totes	les	veïnes	
de	la	urbanització.	A	més,	també	s’ha	
habilitat	un	espai	destinat	a	jocs	de	pi-
lota	per	a	infants	i	joves.

A	més,	també	s’ha	adquirit	un	envelat	
(d’unes	dimensions	de	8mx6m)	per	a	la	
celebració	d’activitats	festives	i	socials.
Les	obres	han	tingut	un	cost	de	23.000	
euros	més	IVA	i	s’han	impulsat	amb	el	
consens	de	l’associació	de	veïns	i	de	la	
junta	de	compensació.

Durant el mes de maig han 
de començar les obres de 
construcció de la nova estació 
depuradora d’aigües residuals de 
la Urbanització de Mas del Plata, 
un projecte encallat des de fa una 
dècada i, ara, finalment impulsat 
dins del Pla de Sanejament de 
Catalunya. 

El	 projecte	 contempla	 la	 construcció	
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.		D’aquesta	ma-
nera,	els	veïns	i	les	veïnes	de	la	Urba-
nització	de	Mas	del	Plata,	que	ara	dis-
posen	d’uns	serveis	molt	deficitaris,	en	

seran	els	principals	beneficiats.	L’aigua	
que	 es	 podria	 sanejar	 amb	 aquesta	
depuradora	 contribuirà	 a	 mantenir	 el	
cabal	ecològic	de	la	conca	del	riu	Fran-
colí	 i	 l’aprofitament	per	a	usos	urbans,	
agrícoles	i	industrials.

Fem obres de millora a la 
urbanització Miralcamp

Es	 preveu	 que	 l’obra,	 l’empresa	 adju-
dicatària	de	 la	qual	és	ACSA	Obras	e	
Infraestructuras,	duri	aproximadament	
un	any,	amb	un	cost	de	prop	de	90.000	
euros.

Comencen	
les	obres	de	la	
depuradora de
Mas del Plata
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El	pressupost	de	l’Ajuntament	de	Cabra	del	Camp	per	al	2021	
suma	un	total	de	2.666.730	euros	en	el	capítol	d’ingressos,	
com	 a	 conseqüència	 de	 les	 quotes	 urbanístiques	 que	
s’apliquen	per	a	 la	tercera	fase	de	la	urbanització	de	Mas	
del	Plata.	A	més,	també	hi	ha	hagut	una	revisió	del	cadastre	
sobre	les	finques	rústiques,	mentre	que	les	taxes	i	impostos	
municipals	es	mantenen	igual	que	en	l’anterior	exercici.

La	previsió	de	despeses	suma	2.666.373,06	euros.	Pel	que	
fa	al	capítol	de	despeses	de	personal,	cal	destacar	que	s’ha	
fet	un	complement	de	sou	per	a	la	plaça	de	secretari,	per	a	
equiparar-la	a	als	mateixos	llocs	de	treball	que	als	municipis	
de	l’entorn.	També	s’ha	creat	una	plaça	nova	de	peó.

Pel	que	fa	a	les	inversions	reals,	la	partida	suma	1.461.680,38	
euros,	 un	 7,5%	més	 que	 en	 l’anterior	 exercici,	 que	 va	 ser	
d’1.240.905	euros.	Aquest	augment	es	justifica	pel	fet	que	hi	
ha	romanent	de	tresoreria	i	que	es	poden	gastar	més	diners.	
En	aquest	sentit,	es	preveu	l’execució	de	diverses	obres,	com	
la	urbanització	del	carrer	de	la	Creu,	de	la	plaça	Mazinger	Z	
i	la	rehabilitació	del	Castell	de	Can	Ruy,	tots	tres,	projectes	
inclosos	al	PAM	de	la	Diputació	de	Tarragona.	També	s’han	
executat	obres	de	millora	a	la	urbanització	Miralcamp.

Finalment,	per	tal	de	recolzar	els	establiments	restauradors	
del	 municipi	 davant	 dels	 efectes	 de	 la	 Covid-19,	 s’han	
reservat	4.350	euros.

Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general  1.003.441,61€

Inversions de reposició d’infraestructures i béns destinats a l’ús general  324.844€
	 Inversions	en	terrenys
	 Altres	inversions	de	reposició	en	infraestructures	i	béns	destinats	a	l’ús	general
	 Urbanització	carrer	de	la	Creu
	 Plaça	Antonio	Garrido	(Mazinger	Z)
	 Rehabilitació	del	Castell	de	Can	Ruy
	 Plaça	Miralcamp

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis  133.394,01
	 Terrenys	i	béns	naturals
	 Adquisició	terrenys	depuradora
	 Edificis	i	altres	construccions
	 Adquisició	edificis	cooperativa
	 Edificis	i	altres	construccions,	bústies	Mas	del	Plata
	 Projecte	univari	Club	Social	Mas	del	Plata
	 Benestar	Animal
	 Instal·lació	autoconsum	escola
	 Maquinària,	instal·lacions	tècniques	i	utillatge
	 Desfibril·ladors
	 Altres

Aprovem	el	pressupost de 2021

Aquest	 any,	 tampoc	 hem	 pogut	 celebrar	 el	 tradicional	
homenatge	 a	 la	 gent	 gran	 del	 poble,	 però	 els	 hem	
obsequiat	amb	un	ram	de	flors	i	una	cistella	de	productes	

de	proximitat.	Esperem	recuperar	la	normalitat	poc	a	poc	i	
que	l’any	que	ve	ens	puguem	reunir	tots	plegats!
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Millora	del	sistema de sanejament	
al	carrer	Alt	Camp
Els	últims	mesos,	s’han	portat	a	terme	diferents	obres	de	millora	del	
sistema	de	sanejament	i	de	restauració	del	clavegueram	del	carrer	Alt	
Camp.	

La fibra 
òptica	arriba	
al	nostre	
municipi
Un	miler	d’habitatges	i	comerços	
del	nostre	municipi	ja	disposen	de	
connexió	a	internet	amb	fibra	òptica	al	
nostre	municipi.	L’empresa	operadora,	
Movistar,	ha	fet	arribar	el	servei	a	més	
del	90%	de	veïns	i	veïnes	de	Cabra	
del	Camp,	que	ja	poden	connectar-se	
a	internet	a	través	d’aquest	sistema.

El	mes	de	març,	vam	haver	de	denunciar	les	destrosses	ocasionades	a	la	
Font	de	Cabarrà,	un	espai	d’oci	i	de	trobada	dels	veïns	i	de	les	veïnes	del	
nostre	poble	situat	en	un	entorn	natural	amb	espais	habilitats	per	a	les	
reunions	amb	bancs,	una	taula	i	una	paperera.

Lamentem	l’incivisme	d’aquest	acte	vandàlic	contra	un	element	del	nostre	
patrimoni	històric,	que	ha	quedat	inhabilitat	i	que	haurem	de	recuperar.

Recordem	que	hem	tramitat	una	denúncia	formal	al	cos	policial	dels	Mos-
sos	d’Esquadra,	en	considerar	que	no	es	tracta	només	d’una	bretolada,	
sinó	d’un	delicte	contra	el	patrimoni.	Tenim	indicis	de	les	persones	que	ho	
poden	haver	fet,	que	per	la	tipologia	d’acte,	sembla	de	perfil	jove.

Denunciem 
l’acte vandàlic	
a	la	Font	de	
Cabarrà
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Treballadors 
municipals
Durant	els	últims	mesos	hem	destinat	una	part	del	
pressupost	municipal	a	equipar,	adequadament,	els	
treballadors	municipals.	Hem	comprat	nou	vestuari	
per	a	la	persona	que	fa	la	neteja	de	les	instal·lacions	
públiques	i	també	un	uniforme	per	a	la	brigada.

Alleugem les despeses de la natalitat
Volem	facilitar	la	vida	a	les	parelles	del	poble	que	recentment	han	sigut	pares	i	mares.	
Per	això,	l’Ajuntament	els	regala	un	cabàs	per	a	recent	nascuts	si	estan	empadronats	a	
Cabra	del	Camp	i	reduir,	així,	les	despeses	pròpies	d’un	nouvingut	a	casa.	Us	demanem	
que	us	informeu	del	tràmit	que	cal	seguir,	a	les	oficines	municipals.

Dignifiquem 
l’espai	de	les	
antigues	piscines	
de	Mas	del	Plata
El	 darrer	 trimestre	 de	 2020	 vam	 donar	 per	 finalitzades	
les	 obres	 de	 recuperació	 de	 les	 antigues	 piscines	 de	 la	
urbanització	 de	Mas	 del	 Plata.	 L’actuació	 va	 consistir	 en	
cobrir	 les	 tres	 instal·lacions	existents	 (fins	a	 tres	piscines	
de	diferents	dimensions)	que	estaven	en	desús	des	dels	
anys	90.

El	consistori	ha	volgut	dignificar	aquest	espai	a	 tocar	del	
local	social	de	la	urbanització	perquè	s’hi	acumulava	brutícia	
i	s’havia	convertit	en	una	zona	insegura	per	als	veïns	i	per	a	
les	veïnes,	amb	forats	de	fins	a	2	metres	de	fons	i	4	de	llarg.	

L’equip	 de	 govern	 ha	 volgut	 evitar	 possibles	 accidents	 i,	
per	això,	s’han	invertit	fins	a	9.000	euros	en	millorar-ne	les	
condicions.
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Fem control 
veterinari	dels	
gats	ferals	per	
a	reduir-ne	les	
colònies
Recentment,	hem	signat	un	conveni	de	col·la-
boració	amb	un	centre	veterinari	per	tal	de	fer	
controls	de	natalitat	a	les	colònies	de	gats	fe-
rals,	procedint	a	fer	esterilitzacions	als	gats	de	
carrer.	Hem	arribat	a	un	acord	amb	el	Centre	
Veterinari	d’Alcover	per	tal	de	poder	fer	aques-
tes	intervencions;	mentre	que	l’Associació	Mas	
Animals,	de	nova	creació	i	que	també	pren	part	
d’aquest	 conveni,	 en	 farà	 de	 mediadora,	 de	
manera	que	s’agafaran	els	animals	per	a	pro-
cedir	a	la	intervenció	i	després	seran	alliberats	
un	altre	cop.

Destinem	2.000	euros	al	projecte,	que	es	com-
plementa	amb	la	posada	en	marxa	d’altres	ini-
ciatives	per	a	cuidar	dels	gats	ferals.	En	aquest	
sentit,	hi	ha	una	partida	de	1.000	euros		per	a	
comprar	pinso	i	1.500	euros	més	per	a	despe-
ses	de	subministraments.

La	regidoria	de	Benestar	Animal,	que	s’ha	cre-
at	de	nou	durant	aquesta	legislatura,	comença	
de	zero	i	no	té	xifres	concretes	sobre	el	nom-
bre	de	gats	ferals	que	hi	ha	al	terme,	però	sí	
que	 és	 conscient	 que	 cal	 reduir-ne	 les	 colò-
nies.

Impulsem	un	
projecte	per	a	evitar 
abandonaments	i	
millorar	la	salut	de	les	
mascotes
Fa unes setmanes, vam activar un nou servei veterinari per a prevenir els 
abandonaments i cuidar la salut de les mascotes. 
Aquest nou servei, que realitzem amb la col·laboració del centre 
veterinari El Passeig, de Valls, consisteix en oferir, a preus reduïts, 
vacunacions, esterilitzacions de gats i gossos i posar xip als animals de 
companyia a tots els amos de mascotes que tinguin dificultats per a fer-
se’n càrrec.

El servei funciona de la següent manera:

les	oficines	municipals	entregaran	una	papereta	identificativa	a	les	per-
sones	que	acreditin	ser	veïnes	del	poble	i	que	caldrà	presentar	al	centre	
veterinari.	

La	papereta	és	de	caràcter	 intransferible	 i	no	s’aplicarà	el	descompte	
presentant	altres	documents.

Pel	que	fa	a	les	consultes	sobre	els	preus	dels	serveis	disponibles,	ho-
raris,	condicions	o	qualsevol	dubte	que	pugui	sorgir,es	fan	directament	
amb	el	centre	veterinari.

La	visita	és	sota	cita	prèvia.

La	informació	del	nom,	telèfon	i	adreça	quedar	reflectida	a	la	papereta.

El	cost	de	la	visita	es	paga	directament	al	centre	veterinari	i	el	propietari	
n’és	el	principal	responsable.	L’Ajuntament	no	es	fa	càrrec	ni	es	respon-
sabilitza	dels	pagaments.

1r S
E
M
E
S
T
R
E
 D
E
 2
0
2
1. N

úm
. 2

9



Renovem
el carrer de la Creu
Aquest	 mes	 de	 maig,	 han	 de	 co-
mençar	 les	 obres	 de	 millora	 del	
carrer	 de	 la	 Creu,	 al	 nucli	 urbà.	
Està	 revist	 que	 s’aixequi	 el	 formi-
gó	 actual,	 que	 es	 renovi	 la	 xarxa	
de	 clavegueram	 i	 ques	 pavimenti	
de	 nou,	 deixant	 els	 laterals	 de	 la	
vorera	 arran	 de	 terra	 per	 tal	 de	
facilitar	 la	 mobilitat.	 Hi	 invertirem	
68.000	 euros	 provinents	 del	 Pla	
d’Acció	 Municipal	 de	 la	 Diputació	
de	Tarragona.

Arreglem la pista 
de frontó
Els	 veïns	 i	 les	 veïnes	 de	 la	 urbanit-
zació	Mas	del	Plata	i	també	de	tot	el	
poble,	ja	poden	tornar	a	fer	ús	de	les	
pistes	 de	 frontó.	 Aquestes,	 s’han	 re-
cuperat	després	que	s’hi	hagin	dut	a	
terme	 obres	 de	 restauració.	 Concre-
tament,	s’ha	anul·lat	una	pista	perquè	
una	paret	presentava	perill	d’enderroc.	
A	més,	 s’ha	 arreglat	 el	 terra	 i	 restau-
rat	 les	 parets,	 així	 com	 també	 s’han	
col·locat	 xarxes	 noves	 i	 s’han	 pintat.	
L’Ajuntament	hi	ha	destinat	un	total	de	

22.000	 euros	 amb	 l’objectiu	 de	 pro-
moure	 l’activitat	física	entre	els	veïns	
i	les	veïnes	del	municipi.

Adquirim vehicles 
i material per a ús 
municipal
Durant	els	últims	mesos,	em	adquirit	
una	màquina	amb	un	dipòsit	 de	400	
litres	i	una	mànega	de	15	metres	que,	
a	manera	de	remolc,	permetrà	netejar	
i	desinfectar	diferents	espais	de	la	via	
pública:	 l’entorn	 de	 l’escola,	 del	 con-
sultori	 mèdic,	 botigues,	 etc.	 També	
hem	comprat	un	tractor	per	a	realitzar	
diferents	 tasques	 i	 una	 màquina	 de	
solda.	 En	 total,	 hi	 hem	destinat	prop	
de	12.000	euros.
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L’edifici de l’antic refugi està 
inactiu des de l’any 2015 i, ara, 
volem reactivar-lo oferint la 
mateixa activitat per la qual 
es va rehabilitar, com a centre 
d’acollida d’excursionistes i 
persones que vulguin passar la 
nit al nostre municipi fent, per 
exemple, una escapada de cap 
de setmana.

Així,	volem	recuperar	l’ús	per	al	qual	es	
va	rehabilitar,	però	abans	de	reobrir-lo,	
caldrà	 pintar-lo,	 renovar	 la	 zona	 de	
banys	 i	 equipar-lo	 del	 mobiliari	 ade-
quat.	L’equipament	disposa	de	40	m2	
de	superfície	i	ja	està	equipat	amb	al-
guns	 dels	 elements	 necessaris,	 com	
lliteres	i	lavabos	amb	dutxes.

Rehabilitem
l’antic refugi

Fem arribar 
el mercat	a	la	
Urbanització	
Mas	del	Plata
L’Ajuntament de Cabra 
del Camp ha arribat a un 
acord amb alguns dels 
paradistes del mercat 
setmanal que posen la seva 
botiga al nucli urbà per tal 
de descentralitzar el lloc de 
venda.	

Des	del	8	de	maig,	els	veïns	 i	 les	ve-
ïnes	de	Mas	del	 Plata	 ja	 poden	 anar	
a	mercat	a	la	mateixa	urbanització	els	
dissabtes,	de	les	09.00h	a	les	14.00h,	
a	l’entorn	del	local	social.	

Hi	 trobareu	 dues	 parades	 d’alimenta-
ció,	una	de	roba,	calçat	i	complements	
i	una	altra	de	roba.

Esperem	 començar	 l’activitat	 com	 a	
refugi	durant	els	mesos	d’estiu,	per	tal	
d’aprofitar	la	temporada	de	vacances	
si	la	pandèmia	per	la	Covid-19	ens	ho	
permet.

L’equipament	està	ubicat	al	costat	de	
la	Font	del	Gall,	en	una	zona	dotada	
d’una	àrea	verda	destinada	a	l’oci	i	el	
lleure,	 i	 que	 també	pot	 servir	 com	 a	
zona	d’acampada.
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Segurament,	 recordareu	 que	 l’any	 passat	 vam	 netejar	 tot	
l’entorn	del	Castell	de	Can	Ruy	per	tal	de	preparar-lo	per	a	
les	obres	de	rehabilitació,	que	començaran	la	segona	meitat	
d’aquest	any.	Seguim	avançant,	doncs,	amb	el	projecte,	que	
permetrà	recuperar	la	façana	del	castell	 i	habilitar	una	sala	
polivalent	per	a	festes	i	celebracions	i	una	zona	de	servei	o	
cuina.

El	Castell	 de	Can	Ruy	 té	una	 superfície	de	2.383	m2,	dels	
quals	se	n’ocuparan,	només,	una	part.	És	important,	però,	re-
cuperar	aquest	espai	històric	del	nostre	municipi,	que	fa	anys	
que	està	en	desús	i	que,	ara,	podrà	fer	servir	l’Associació	de	
Veïns	de	Can	Ruy.	Hi	destinarem	prop	de	115.000	euros.	

El	passat	8	de	març,	l’Associació	de	Dones	de	la	utbanitza-
ció	Mas	del	Plata,	conjuntament	amb	l’Associació	de	Veïns	
de	Miralcamp,	van	comcemorar	el	Dia	Internacional	de	les	
Dones	amb	una	caminada	fins	a	Fontscaldetes.

L’Ajuntament	de	Cabra	del	Camp,	com	no	pot	ser	d’una	
altra	manera,	reivindica	la	igualtat	de	gènere	i	condem-
na	la	violència	masclista.	I	el	Dia	internacional	contra	la	
violència	envers	les	dones,	el	25N;	i	el	Dia	Internacional	
de	les	Dones,	el	8M	hem	recordat	la	necessitat	de	seguir	
promovent	la	no	violència	i	la	no	discriminació.	

Durant	 l’estiu,	començarem	les	obres	
de	 reforma	 de	 la	 plaça	 Antonio	 Gar-
rido.	 La	 coneguda,	 popularment,	 per	
la	 plaça	del	Mazinger	 Z,	 es	 converti-
rà	en	una	gran	zona	verda	al	 cor	de	
la	 urbanització	 Mas	 del	 Plata.	 Amb	
més	 de	 6.000	 m2	 de	 superfície,	 es	
preveu	 preservar	 la	major	 part	 de	 la	
vegetació	amb	la	qual	ja	compta,	però	
es	netejarà	i	regularà	tot	el	perímetre	
del	terreny	i	es	tancaran	els	accessos,	

amb	l’objectiu	de	restringir-hi	l’accés	a	
vehicles	motoritzats.

El	recinte	es	dotarà	d’una	zona	de	ser-
veis	 amb	 un	 espai	 de	 bar	 i	 s’habilita-
rà	 una	 zona	de	 pícnic,	 alhora	 que	 es	
reservarà	 espai	 per	 a	 instal·lar-hi	 una	
zona	de	banys	públics.	A	més,	conser-
vem	l’espai	de	bancs	i	papereres,	però	
també	instal·larem	una	font	d’aigua	po-
table	i	es	renovarà	l’enllumenat.

Guardarem	un	espai	que	destinarem	a	
parc	infantil,	on	hi	instal·larem	una	tiro-
lina,	una	xarxa	d’escalada	 i	un	castell	
multijocs.	 A	 l’entorn,	 habilitarem	 una	
zona	d’aparcament	públic.

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,	 que	 està	
pendent	d’adjudicar	les	obres.

A punt per a renovar 
la	plaça	Alfredo	Garrido	(Mazinger	Z)

Reivindiquem	la	
igualtat de gènere

Avancem	amb	el	projecte	de
recuperació de Can Ruy
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No	obstant,	volem	posar	de	manifest	que	de	la	mateixa	ma-
nera	que	es	durà	a	terme	una	assemblea	veïnal	a	la	urbanit-
zació	Mas	del	Plata,	i	que	creiem	totalment	necessària	per	
la	magnitud	i	complexitat	de	la	3a	fase	del	projecte	d’urba-
nització,	lamentem	que	no	es	contempli	realitzar-ne	una	a	
curt	termini	a	nivell	del	nucli	urbà	pels	diversos	projectes	
que	sembla	ser	que	veuran	la	llum	aviat,	com	per	exemple	
la	rehabilitació	del	refugi	 i	 les	obres	del	carrer	de	la	Creu.	
Com	a	institució,	hem	d’estar	a	prop	de	la	nostra	gent	i	fer-
nos	veure,	trepitjar	carrer,	enraonar	i	explicar-nos	és	bàsic	
per	a	una	bona	salut	social	i	una	millor	transparència	i	ges-
tió	dels	afers	públics.

Els	dos	projectes	del	nucli	antic,	tot	i	que	no	tenen	l’enver-
gadura	 de	 l’anteriorment	 esmentat,	 són	 d’un	 gran	 interès	
municipal	i,	en	el	cas	del	segon,	comporten	una	afectació	a	
nivell	de	mobilitat	així	com	també	de	serveis	bàsics.	Tam-
bé	cal	explicar	com	està	funcionant	el	servei	de	deixalleria,	
des	de	la	seva	obertura	o	conèixer,	atès	que	ens	acostem	
a	la	temporada	de	risc	d’incendis,	quines	mesures	en	pre-
venció	es	realitzaran	des	de	l’Ajuntament.

A	falta	de	poc	més	d’un	mes	no	sabem	quina	és	la	intenció	
com	a	Ajuntament	respecte	la	possible	obertura	de	la	pisci-
na	municipal,	així	com	també	de	les	diverses	Festes	Majors.	
Si	bé	és	cert,	que	s’han	mantingut	 reunions	per	observar	
les	diverses	postures	de	cada	grup	municipal;	creiem	que	
l’equip	de	govern	té	l’obligació	d’informar	a	la	població	de	la	
decisió	final.	Entenem	que,	evidentment,	les	circumstànci-
es	poden	canviar	en	qualsevol	moment,	però	amb	el	temps	
que	manca,	hi	hauria	d’haver	una	intenció	clara.

En	definitiva,	remarcar	que	tota	comunicació,	transparència	
i	contacte	amb	les	veïnes	i	els	veïns	és	poca.	I,	amb	volun-
tat	sempre	de	sumar	i	aportar	millora,	per	poc	rellevant	que	
ens	pugui	semblar	un	projecte,	s’ha	d’informar	per	totes	les	
vies	possibles	 i	esgotar	els	 recursos	per	promocionar-los.	
Això	és	el	que	pot	fer	gran,	la	decisió	més	petita.	Però	més	
important:	això	és	el	que	fa	més	partícip	al	municipi	en	allò	
que	s’està	fent	des	de	l’Ajuntament.

Acord per Cabra

Des d’Acord per Cabra, 
reivindiquem la importància de 
la transparència i el contacte amb 
les veïnes i els veïns. Celebrem 
que des de l’actual equip de 
govern, es faci seva la nostra 
proposta sobre l’elaboració 
d’aquesta revista. Una alternativa 
directa i molt important, encara 
més amb els temps que corren.

Reivindiquem	la	importància	de	la	

transparència
Reivindiquem	la	importància	de	la	

transparència
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Des	de	l’Associació	de	veïns	Miralcamp	
residencial,	volem	fer-vos	partícips	de	
les	novetats	de	la	nostra	urbanització.	
Ja	 disposem	 d’una	 pista	 polivalent	
formigonada,	on	els	veïns	i	les	veïnes	
més	 joves	 poden	 jugar	 a	 futbol,	
Més	 endavant,	 està	 previst	 que	 es	
col·loquin	 unes	 cistelles	 de	 bàsquet.	
Les	 obres	 a	 la	 pista	 també	 estan	
pensades	perquè	més	endavant,	quan	
ho	permeti	el	coronavirus,	hi	puguem	
celebrar	 les	 nostres	 festes	 i	 demés	
activitats.	També	s’estan	netejant	 les	
zones	comunes	de	jardineria	de	tot	el	
perímetre.

Els	veïns	de	Miralcamp	estrenem pista polivalent

Mas	Animals:	millorem 
la qualitat de vida	dels	
gats	ferals

L’Associació Mas Animals és una 
associació sense ànim de lucre formada 
per voluntàries veïnes del municipi. 
Centrem els nostres esforços a millorar 
la qualitat de vida dels animals, 
específicament, dels felins que conviuen 
als nostres carrers.

Intentem	gestionar	les	colònies	del	mu-
nicipi	d’una	forma	ètica,	és	a	dir,	respec-
tant	 els	 animals	 que	 són	 també	 veïns	
nostres	 i	 esterilitzant-los	 per	 evitar	 la	
cria	descontrolada.	S’ha	demostrat	que	
el	CER	 (Captura-Esterilització-	Retorn)	
és	 una	 de	 les	 eines	més	 efectiva	 per	
dur	a	terme	aquesta	tasca.	Ho	fem	per-
què	estimem	als	animals,	però	no	tenim	
ni	 menys	 ni	 més	 responsabilitats	 que	
qualsevol	altre	veí	o	veïna.

No	recollim	gats	del	carrer	ni	cap	altre	
animal,	ni	tenim	cap	refugi	on	portar-los.	
Nosaltres	 som	 persones	 com	 tu	 que	
dediquem	 el	 temps	 que	 podem	 a	 fer	
aquesta	 tasca	 de	 forma	 desinteressa-
da.	Tampoc	 tenim	 recursos	per	ajudar	
a	tots	els	animals	i,	per	tant,	la	col·labo-
ració	 de	 l’Ajuntament	 així	 com	 la	 dels	
veïns,	és	imprescindible	per	intentar	as-
solir	aquest	objectiu.	Tampoc	som	una	
excusa	perquè	algunes	persones	aban-
donin	els	seus	gats	o	no	en	tinguin	cura.

	
Una	 colònia	 és	 un	 grup	 variable	 de	
gats	 ferals	 i	de	carrer	que	conviuen	a	
prop	 d’un	 punt	 d’alimentació	 i	 només	
marxen	quan	no	hi	ha	prou	aliment	per	
buscar-ne.	 Si	 alimentem	 una	 colònia	
felina,	 però	 no	 esterilitzem,	 no	 estem	
ajudant-los.	 La	 colònia	 prolifera,	 apa-
reixen	 malalties,	 molts	 gats	 moren	 o	
desapareixen.	A	més	a	més,	una	colò-
nia	descontrolada	o	mal	gestionada	és	
una	molèstia	per	molts	veïns.	En	canvi,	
una	colònia	ben	gestionada	té	els	seus	
beneficis:
•	 Afavoreix	el	control	de	rates	de	la	zona.
•	 Desapareixen	olors,	crits	i	baralles	típi-
ques	de	l’època	del	zel.
•	 Control	de	la	natalitat.
•	 Millora	de	la	salut	dels	animals	i	menys	
propensió	al	risc	de	malalties	i	contagis.

De qui són la majoria dels gats de 
carrer? Els	gats	de	carrer,	en	general,	
són	fruit	de	l’abandó	i	descendents	de	

gats	domèstics	no	esterilitzats	que	han	
tingut	cries	al	carrer.	Una	gata	pot	 tin-
dre	fins	a	12	gatets	en	només	un	any.
•	 Si	 tens	 gats	 de	 jardí	 (els	 alimentes	
però	no	viuen	a	casa	amb	tu)	i	vols	que	
t’ajudem	 a	 esterilitzar-los	 aconseguint	
un	preu	més	 reduït,	 contacta	amb	no-
saltres:	masanimals@gmail.com
•	 Pots	fer	el	teu	donatiu	al	nostre	comp-
te	ES6330584030322720006822.
•	 També	pots	aconseguir	una	samarre-
ta	de	Mas	Animals	a	canvi	d’un	donatiu	
de	10€.
•	 Pots	acostar-te	a	la	Farmàcia	Biel	Rull	
de	Valls	 i	fer	una	donació	a	el	compte	
de	 Mas	 Animals,	 col·laborant	 directa-
ment	amb	la	medicació.
•	 Fes-te	 teamer	per	 tan	sols	 1	euro	al	
mes	 https://www.teaming.net/masani-
mals-grupo
•	 I	sobretot…	si	tens	gats	o	gossos,	es-
terilitza’ls!
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El Club Esportiu Futbol Sala 
va constituir-se fa prop d’un 
any i mig i hem sobreviscut a 
la pandèmia per la Covid-19. 
Tot i que no hem pogut fer les 
competicions que haurien tocat 
en circumstàncies normals, com 
a president d’aquesta entitat vull 
felicitar tots els jugadors per 
l’esforç que han fet per poder jugar 
de manera federada. 

Aquesta	temporada	2021-22	ens	difi-
cultarà	 jugar	perquè	no	disposem	de	
vestidors.	 Una	 dificultat	 afegida	 és	
que	la	pista	està	en	mal	estat.	D’altra	
banda,	 donem	 les	 gràcies	 a	 l’Ajunta-
ment	perquè	ens	ha	posat	un	marca-
dor,	que	és	el	que	necessitàvem	per	
poder	competir.	

Estem	 contents	 perquè	 molta	 gent	
jove	del	poble	s’està	animant	a	venir,	
fet	 que	 ens	 facilita	 la	 promoció	 de	
l’esport	 local.	 A	 finals	 de	 maig,	 ens	
agradaria	poder	disputar	un	 torneig	 i	
estem	esperant	la	resposta	de	l’Ajun-
tament	per	decidir	si	el	podrem	con-
vocar	o	no.

Ángel López
President del Club Esportiu
Futbol Sala

Felicitem	tots	els	jugadors
per	l’esforç!

Per	Setmana	Santa,	el	Grup	Coral	
de	Cabra	del	Camp	ens	va	oferir	la	
tradicional	cantada	de	caramelles,	
un	acte	que	va	tenir	lloc	el	dissab-
te,	3	d’abril,	a	la	Plaça	de	l’Església	i	
en	el	qual	es	van	mantenir	totes	les	
mesures	de	prevenció	i	de	distàn-
cia	social	a	causa	de	la	Covid-19.
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La nevada del mes de gener
El	passat	mes	de	gener,	en	ple	hivern,	no	ens	va	sorprendre	la	nevada	que	els	serveis	meteorològics	ja	havien	anunciat.	Vam	
preparar	els	carrers	del	nostre	municipi	per	evitar	problemes	de	circulació	de	vehicles	i	relliscades	en	els	desplaçaments	
a	peu.	Posteriorment,	ens	vam	encarregar	de	netejar	els	carrers	 i	 facilitar	 la	vida	quotidiana	dels	nostres	veïns	 i	de	 les	
nostres	veïnes.	Malgrat	la	intensitat	de	la	nevada,	no	es	van	registrar	grans	problemàtiques,	però	ens	va	quedar	un	paisatge	

totalment	emblanquinat.


