
 
La Festa Major del Pla del Penedès arrenca avui amb set dies 
de “prefesta” 

 
EL PLA DEL PENEDÈS   3d8 

 
El Pla del Penedès tindrà aquest any 
nombrosos actes per a la seva festa major. 
Començaran avui, amb una prèvia de tota la 
festa ja farcida, i s’allargaran fins el dia 28 
d’aquest mateix mes. El consistori del Pla 
també ha confirmat que l’empalmada es farà 
igualment malgrat els lamentables incidents 
de l’any passat. I és que en aquella ocasió 
tots els implicats en els successos no eren 
pròpiament del Pla. Amb tot, les forces de 
seguretat estaran alerta per apaivagar 
ràpidament el mínim brot d’atac violent.  

 
 
El sopar popular d’aquesta nit servirà per donar el tret de sortida i demà 
es farà una diada dansa-gegantera amb una cercavila a les set de la tarda 
com a acte destacat. La regidora de Cultura i festes de l’Ajuntament del 
Pla, Dolors Chacón, explicava dilluns en la roda de premsa de presentació 
dels actes que per ella representava una “il·lusió poder presentar aquesta 
festa major perquè fa temps que vam posar-hi fil a l’agulla”. El programa 
físic de la festa serà dinàmic, amb un cercle rotatori a la portada. Logotip i 
samarreta. 
  
A part de la curiositat en el programa, la Festa Major planenca també 
destacarà perquè la imatge estarà present arreu. Per una banda s’ha creat 
un logotip amb les lletres ‘ePps’ com a marca pel municipi que s’utilitzarà 
en més esdeveniments. El dissenyador ha estat Raimon Carol i Pere 
Robles, un dels impulsors d’aquesta iniciativa i membre de la comissió de 
festes, explicava que la iniciativa va ser de la regidoria perquè va demanar 
a la comissió de festes “que penséssim coses noves”. “El logotip vol donar 
èmfasi a la P del Pla i al ps de Penedès”, explicava Robles. D’altra banda 
també s’han dissenyat unes samarretes. Laura Domènech és qui les ha 
dibuixat i comentava que els dibuixos són per “gent de totes les edats”. Es 
poden trobar al preu de 8 euros en diversos punts de venda durant la festa 
major i en colors negre i taronja.  
Ball de diables. 
  
Una altra de les novetats importants que es van presentar va ser el ball 
del diables. Joan Atienza, membre dels diables, rememorava que ha estat 
“un any i mig de preparació que gràcies a l’Ajuntament i als col·laboradors 
ho hem tirat endavant”. La temptació de Sant Abdó i Sant Senèn serà un 
ball parlat que escenificaran divendres que ve. A banda d’això també faran 
la lectura dels versots, una altra de les novetats, i la ‘Crema del poble’, el 
popular correfoc, amb la col·laboració de la colla de Sitges. Els agraïments 
d’Atienza durant la presentació es van fer extensius a la figura de Lluís 
Graells per la seva “col·laboració en la posada en escena del ball parlat”.  

 

Aquests són els materials que 
l’Ajuntament del Pla estrenarà 
per aquesta festa major: gots, 
samarretes i el programa de la 
festa. 



 

La regidora de Cultura, a més, també destacava el fet que s’estrenarà una 
sardana en honor al municipi.  
 
Atents a les batusses.  
L’any passat, el Pla va ser un dels focus d’atenció informatius per un 
atropellament múltiple produït després d’una baralla a la finalització de 
l’empalmada i als afores del municipi. L’alcalde del municipi, Alfred 
Martínez, va voler recordar que tot plegat va ser originat per persones de 
fora del Pla que van coincidir allà i van voler ajustar comptes. Res a veure 
amb la festa. Malauradament, fets similars també es van produir a d’altres 
empalmades. Però enguany no hi haurà marge de maniobra. “Volem 
pensar que hi haurà civisme, però també tindrem recursos suficients 
perquè la tranquil·litat no s’escapi de les mans”. Per això els Mossos i la 
seguretat privada coordinaran tot el dispositiu de manera que els 
assistents podran gaudir d’una festa amb aquesta tranquil·litat 
corresponent ja que “la gent jove té tot el dret a passar-ho bé”.  
 
En tot cas, Martínez també va recordar que és la primera festa major 
construïda íntegrament per l’equip de govern de presideix però “sempre 
treballant en equip i amb una comissió de festes al darrera que ha fet 
molta feina”. També comentava que per acabar de lluir un bon programa 
“hem reforçat actes que ja es feien i altres de consolidats s’han canviat de 
dia” com ho mostra el fet que el Ball es trasllada al diumenge dia 27, 
perquè el 28 tindrà lloc una actuació de Quim Vila per cloure la festa.  


