
 DIUMENGE 13 de setembre
A les 19:00 hores 

A l'església romànica de Sant Ramon 

 

Jocs Florals 2015 
Es lliuraran els premis de narrativa i de poesia de les diferents categories

 
Entrega de beques per estudis universitaris 2015
 

A continuació: Concert, ofert per: 

Laia Bastús 
Blues, Gospel, Folk, Cançó d’Autor, 

Laia Bastús, una noia vallenca de veu trencada, canta històries de desamor i càntics 

espirituals. Un viatge intens, visceral i divertit pel blues i el gospel

amb un incís intemporal per a temes de collita pròpia. (www.laiabastus.com
 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

Regidoria de Festes 

Regidoria de Cultura 

Regidoria d’Ensenyament 

13 de setembre 

Es lliuraran els premis de narrativa i de poesia de les diferents categories. 

Entrega de beques per estudis universitaris 2015 

Laia Bastús, una noia vallenca de veu trencada, canta històries de desamor i càntics 

. Un viatge intens, visceral i divertit pel blues i el gospel més autèntics, 

www.laiabastus.com). 

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA 

 

 

 

 



DIVENDRES  dia 4 de setembre 

A les 20 hores 

A l’església romànica de Sant Ramon 

OFRENA FLORAL EN COMMEMORACIÓ 

d’Els Fets del 2 de 7bre de 1642 
Presidirà l’acte la Sra.  Ester Alberich Forns, candidata per Tarragona a la llista de 

Junts pel Sí 

Organitza El grup d’Esquerra del Pla 

DIUMENGE dia 6 de setembre 

VIII RENOVACIÓ DE LES 4 BARRES 

AL REPLÀ DE SANT RAMON 
A ¾ de 9, concentració de caminants a la plaça de la Vila. 

A les 9,00 h, inici de la caminada. 

A ¾ de 10, esmorzar de motxilla a l’Ermita.  

(Hi haurà beguda i cafè per a tots els assistents.) 

A continuació pujada fins el replà i tornada al Pla. 

Organitza CE Xiruca Foradada 

Per una millor organització, apunteu-vos a les oficines de l’ajuntament o truqueu al 

tel: 977 63 00 06 

 

A partir de les 12,00 hores, al recinte de la fàbrica 

L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA (ANC) 

Organitza un vermut per ESVAIR DUBTES 

Què et fa patir? Quin problema hi veus? Què passarà si...? 

Vine i pregunta el que et preocupa i el que vols saber sobre la independència i la 

República Catalana. 

Amb la participació dels següents juristes : Eusebi Campdepadrós, Joan Anton 

Font, Pere Grau i Pau Tondo 

Diumenge 6 de setembre 

PAELLA POPULAR 

A les 14 hores  

 Al voltant de la bassa de la Fàbrica  

MENÚ 

Amanida 

Paella de Peix 

Gelat 

Pa, aigua, vi  

Cafè 

PREU ÚNIC 12 € 

A l’hora de la sobretaula: 

Cantada amb el Grup d’Havaneres “Els pescadors del Francolí” 

i 

ROM CREMAT 

Per apuntar-vos a la paella podeu fer-ho a l’Ajuntament 

fins el dimarts 1 de setembre.  

Nota: Per la paella popular, l’Ajuntament posarà taules a disposició de la 

gent perquè pugui triar el lloc on vol dinar al voltant de la bassa. Per això 

seria convenient apuntar-vos per grups. L’Ajuntament també facilitarà lloc 

en taules llargues per les persones que no vagin en grup. Si el temps no 

acompanyés, la paella es faria al Centre Cívic. 

Les taules es repartiran a partir de les 11 del matí. 


