
Ajuntament del Pla de Santa Maria

i FESTA DE 
LES NEUS

EL PLA DE 
SANTA MARIA

2021

Tots els actes assenyalats amb aquest símbol (R)
requereixen reserva prèvia. Aforament limitat.

INFORMACIÓ

COL.LABOREN

AMB EL SUPORT DE

Les entrades 
per a l'espectacle 

Ara més!
i per al concert de

Doctor Prats 
tenen un cost de 5 €.

La resta d’activitats 
són gratuïtes.

     TERMINIS PER FER RESERVES:
•Per als actes dels dies 31 de juliol i 1 d'agost: 

 •  De dilluns 26 de juliol, a les 9:00 h., fins a divendres 30 de juliol.

•Per a la resta d'actes:

 •  A partir del 2 d'agost a les 9:00 h.

 •  Per reservar entrades per al concert de Doctor Prats 
     i l'espectacle de Xiula caldrà estar empadronat al Pla.

• CATESPLAI PLANENC

• C.E. DE FUTBOL EL PLA DE SANTA MARIA

• CLUB TENNIS PLA

• 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

• VETERANS D’HOQUEI 
   DEL PLA DE SANTA MARIA

Les reserves 
es poden fer en línia,
des de la pàgina web

elpladesantamaria.cat, 
o en persona a 

l’Ajuntament en horari 
d’atenció al públic.



Arriba el cor de l’estiu i, amb ell, 
les Festes del nostre poble. 
És un moment que tots esperem per 
retrobar-nos i gaudir-ne plegats, 
però per segon any consecutiu no 
ho podrem fer com estàvem acos-
tumats. Per això voldria recordar 
des d’aquí les persones que ens han 
deixat i les que pateixen per causa 
de la pandèmia.

La Festa de les Neus i la Festa Major 
s’han programat amb molta cura. 
Hem de mantenir l’esperit de cele-
bració però és molt important ser 
prudents i garantir que es complei-
xen totes les normes. Observareu, 
doncs, que molts dels esdeveni-
ments requereixen reserva prèvia.

Hem intentat que n’hi hagi per a 
tots els gustos i per a tots els grups 
d’edat. Potser trobarem a faltar els 
balls, els grans àpats o les bar-
ques, però, entre d’altres activitats, 
tindrem esports, espectacles per a 
petits, joves i grans, molta música i 
els nostres gegants i capgrossos.

D’aquests darrers, arribem al final 
de l’any del seu centenari i ho cele-
brarem amb un conte molt especial 
que ens parla d’ells. Es diu Bufarem 
ben fort! I serà la cloenda d’aquesta 
commemoració. 

Als protagonistes del conte, el que 
més els agrada és sortir i passejar 
pel poble. Igual que ells, tots tenim 
ganes de fruir dels carrers, de la ce-
lebració i dels amics. Fem-ho, però 
amb molt de compte, i amb el desig 
fervent que l’any que ve tot torni a 
ser com sempre.   

Bona Festa de les Neus i feliç Festa Major!

FESTA 
DE LES NEUS
DISSABTE 31 
DE JULIOL
13:00 h. Repicadissa 
de campanes per anunciar 
l’inici de la Festa. 

18:00 h. Ball de gegants 
i capgrossos, amb els Gegants i els 
Capgrossos del Pla, els gegantons del 
Catesplai i els Grallers del Vendrell. 
Enguany se substitueix la pedregada 
de caramels pel lliurament de bossetes 
individuals. A la plaça de la Vila.

20:00 h. Concert d’orgue, 
a càrrec de Miquel González, 
en el marc del 41è Cicle Els Orgues de 
Catalunya. Lliurament de premis 
del concurs literari Vila del Pla i de les 
beques universitàries. A l’església de 
Sant Ramon. (R)

22:00 h. Cinema a la fresca. Es 
projectarà la pel·lícula “Especiales”, 
Al Parc La Fàbrica, entre el carrer Fila-
dores i la pineda. (R)

DIUMENGE 1 
D’AGOST
12:00 h. Rosari en honor 
de la Verge de les Neus, 
cantat per la Coral Parroquial del Pla. 

A continuació, Missa solemne. 
En acabar, concert de la Coral del Pla. 
A l’església de l’Assumpció.

18:30 h. Actuació musical, a càrrec 
de The Swing Girls. Al Centre Cívic. (R)

FESTA  
MAJOR
DIVENDRES 13 
D’AGOST
13:00 h. Repicadissa de campanes, 
tret de sortida de la Festa Major.

18:00 h. Presentació del conte 
“Bufarem ben fort”, publicat amb 
motiu del Centenari dels 
Capgrossos del Pla.
A la plaça de la Vila.

Ball de gegants i capgrossos, 
amb els Gegants i els Capgrossos 
del Pla i els Grallers del Vendrell.

Tot seguit, Pregó de Festa 
Major, a càrrec de l’escriptora 
i periodista planenca Raquel Estrada. 

22:00 h. Espectacle, amb l’obra  
Ara més!, protagonitzada per  
Pep Plaza. Al Centre Cívic. (R)

DISSABTE 14 
D’AGOST
12:00 h. Espectacle infantil,  
a càrrec de Pàmboli Circus. 
Al carrer del Treball, a la zona del 
mercat setmanal.  (R)

18:30 h. XVII Trofeu 
Hermenegild Casellas. Partit 
de futbol entre els equips del Pla 
de Santa Maria i Montbrió del Camp.  
Al Camp de Futbol.

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.

20:00 h. Versots i ball parlat 
dels Diables del Pla i enceses de lluïment. 
Al recinte del Parc La Fàbrica. (R)

22:00 h. Concert de Doctor Prats. 
Al Centre Cívic. (R) 

DIUMENGE 15 
D’AGOST
12:00 h. Missa solemne, 
cantada per la Coral del Pla. 
A l’Església de l’Assumpció.

12:00 h. Partit d’hoquei, 
entre veterans del Pla. Al Pavelló.

13:00 h. Audició de sardanes, 
interpretades per La Nova Blanes 
Orquestra, al carrer Réria. 

18:00 h. Torneig de tennis. 
Al Camp de Tennis. 

18:30 h. Espectacle per a petits 
i grans, a càrrec de Xiula. 
Al recinte del Parc La Fàbrica. (R)

19:00 h. Concert de tarda, 
amb la música de La Nova Blanes 
Orquestra, al Centre Cívic. (R)

23:00 h. Concert a la fresca, amb 
La Nova Blanes Orquestra, al carrer Réria. 

DILLUNS 16 
D’AGOST
11:00 h. Tallers infantils. 
A la plaça de la Vila.

17:00 h. Cursa ciclista, pel circuit urbà 
tradicional. XLV Trofeu Ursa Ibèrica.  
XXI Trofeu Joan Mateu “Barrambam”.

22:00 h. Actuació musical, amb 
Cool Fiction. Al recinte del Parc La Fàbrica. 
(R)

Tot seguit, Encesa de fi de 
festa amb pirotècnia aèria, 
amb els Diables del Pla. (R)

MATEU MONTSERRAT I MIQUEL 
Alcalde del Pla de Santa Maria


