
Colla de Diables i Timbalers del Pla de Santa Maria
Colla de Geganters i Capgrossos del Pla de Santa Maria

Coral Parroquial del Pla de Santa Maria 
Parròquia de l’Assumpció

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Felicitats Capgrossos!

1920 - 2020

100 anys



Presentació
Aquesta Festa Major és diferent 
d’altres anys, com la realitat. 
Pensada sobretot per a la 
gent del Pla i per a no perdre 
l’esperit de celebració, tindrà 
pocs actes, la majoria en espais 
exteriors grans, que permetran 
anar amb compte i complir les  
mesures de seguretat.
A fi de bé, ha calgut renunciar 
a activitats de gran format, a 
recintes tancats, a ballar i a 
moltes coses més i, a contracor, 
no es podrà satisfer tothom. 
En voldria destacar 
l’homenatge als capgrossos 
en el seu centenari, amb 
l’esperança de poder comple-
tar-lo més endavant, quan sigui 
possible reunir totes les colles 
geganteres que ja s’havien  
contactat abans de la  
pandèmia.
Que la prudència vagi sempre 
al davant i, tot i les limitacions, 
gaudim de la festa, del bon 
temps i del carrer. Aquest any 
no podrem ballar, però, si tot va 
bé, aviat hi tornarem i podrem 
convidar-hi familiars, amistats i 
veïns dels pobles propers. Bona 
Festa Major! 

Mateu Montserrat i Miquel 
Alcalde del Pla de Santa Maria

Divendres 14 
d'agost
13:00 h 
Repicadissa  
de campanes 
Tret de sortida  
de la Festa Major

19:00 h 
A la plaça de la Vila 
· Ball de gegants 
Amb els gegants del Pla i 
la Colla de Grallers del Pont 
d’Armentera.  
· Homenatge als  
Capgrossos del Pla  
Amb motiu del centenari  
de la seva creació. 
· Tot seguit, Pregó  
de Festa Major 
A càrrec del Dr. Alexandre 
Moreno, metge dels Serveis 
d’Atenció Primària del CatSalut 
al Pla de Santa Maria.

Dissabte  15 
d'agost
12:00 h 
A l'Església de l'Assumpció
· Missa solemne 
Cantada per la Coral  
Parroquial del Pla.

19:00 h
· Música itinerant  
a la Réria 
Amb Wild Cherries Dixie. 

Recorregut d’anada i  
tornada per la Réria, plaça 
de la Vila i carrer Vidal i  
Barraquer.

23:00 h
Al Parc La Fàbrica,  
entre el carrer Filadores  
i la pineda
· Cinema a la fresca 
"Padre no hay más  
que uno" 
Entrada gratuïta amb  
reserva imprescindible.  
Mascareta obligatòria.  
Aforament limitat.

Diumenge 16 
d'agost
12:30 h 
A l'Església de l'Assumpció
Missa

19:00 h
· Cat Rock en Família  
presenta “Lolo, on ets?” 
Espectacle per a petits  
i grans.
Al Parc La Fàbrica, entre el 
carrer Filadores i la pineda.

En el transcurs de l’acte 
es farà el lliurament de 
premis del XXIII Concurs 
Literari Vila del Pla i de les 
beques per a estudis uni-
versitaris i es proclamarà el 

guanyador del Concurs 
de Cartells de la Fira  
del Vent 2020.
Entrada gratuïta amb 
reserva imprescindible. 
Mascareta obligatòria. 
Aforament limitat.

23:00 h
Al Parc La Fàbrica,  
entre el carrer Filadores  
i la pineda
Castell de focs 
Mascareta obligatòria. 
Cal mantenir les dis-
tàncies de seguretat.

 
  
 

Informació
· Cinema a la fresca 
espectacle Cat Rock 
en família 
Per a assistir-hi, és 
imprescindible fer 
una reserva prèvia en 
persona o per telèfon 
a l’Ajuntament del Pla 
de Santa Maria (Plaça 
de la Vila, 1, tel. 977 63 
00 06). Les reserves 
s’atendran a partir del 
dilluns 10 d’agost a les 
10:00h.  

Aforament limitat.


