
CENTENARI
de la fàbrica tèxtil

del Pla de Santa Maria

Aspectes 
pràctics
Visites teatralitzades
Són gratuïtes però, per garantir 

la comoditat del públic i evitar 

aglomeracions i cues, cal demanar 

hora anticipadament. Si el mateix dia 

de les representacions hi ha places, 

s’oferiran a la taquilla durant les hores 

de les visites. S’hi accedirà per la 
porta principal del recinte, davant 
del carrer Joan Trenchs. 

Les reserves es poden fer del 8 al 
24 de març a l’Ajuntament del Pla de 
Santa Maria en hores d’oficina (de 

dilluns a divendres de 10 a 13 h i els 

dilluns i els dimecres, també de 18:00 a 

20:00) o trucant al telèfon 977 63 00 06 

en els mateixos horaris.

La durada és de 20 minuts i, en acabar, 

es pot visitar l’exposició del Centenari.

Sopar
Menú fabricat a l’estil tèxtil

Opció de 
menú infantil

Els tiquets per al sopar es poden 

adquirir, del 8 al 17 de març, a les 

24, 25 i 26 de març de 2017

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Centre Excursionista 
La Xiruca Foradada

Colla Joves 
Xiquets de Valls 

Colla Vella 
dels Xiquets de Valls

Col·lectiu 

Diables 

Escola Sant Ramon 

Amb el suport de:

20 euros, 

IVA inclòs

8 euros, 

IVA inclòs

 

Tots els actes del 

Centenari de 

la Fàbrica al 
 

“El Pla al Dia”



Salutació 
El 26 de març de l’any 1917 va tenir lloc la gran festa 

tres envelats amb miralls per fer-hi balls amb orquestra i que 

va esdevenir una gran festa popular.

I és que no n’hi havia per menys. L’arribada de la indústria al 

el pas de l’economia rural a la integració en el teixit industrial 

espera rebre nous usos. L’antiga bassa s’integra en un parc 

públic obert a tothom.

plural i participativa que commemori l’inici del seu gran 

Dins dels actes previstos, no hi podia mancar un acte 

de reconeixement a totes les dones i els homes que van 

treballar en alguna de les quatre empreses que entre 1917 i 

possible i que hi han col·laborat d’alguna manera la seva 

il·lusió, la seva dedicació i el seu esforç. 

I, com no podia ésser d’una altra manera, a tots els planencs 

vos que gaudiu de la festa.

Bon Centenari a tothom!

Mateu Montserrat i Miquel

          Divendres 24 de març
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21:00 h Pòrtic: Correfoc dels Diables del Pla al voltant del recinte de la 

                         Dissabte 25 de març

13:00 h La xemeneia de la l’antiga fàbrica Martí, Llopart i Trenchs 

tornarà a treure fum i la vella sirena que cridava els treballadors 

17:30 - Visites teatralitzades (“L’ensumania treu fum. Viatge al 1917”) 

20 actors i actrius faran possible que els visitants assisteixin a l’acte 

personatges d’aquella època. 

 Les visites són gratuïtes però cal demanar hora amb antelació. 

Si resten places, s’oferiran a la taquilla durant les hores de visites.

19:00 h Acte commemoratiu i inauguració de l’exposició d’objectes 

i fotografies del Centenari.

21:00 h Sopar durant el qual es projectarà un audiovisual relatiu al 

Centenari acte de reconeixement a totes les perso-

tindran l’opció de rebre l’obsequi commemoratiu en el concert de 

23:00 h Ball amb la Cobla-Orquestra Montgrins. 

                         Diumenge 26 de març

10:00 h Excursió seguint el recorregut de la Mina d’Aigua, organitzada 

12:30 h Actuació castellera de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i de 

la Colla Joves Xiquets de Valls

17:00 - Visites teatralitzades a La Fàbrica.

actuació 

d’alguns membres de la Coral Cantiga i el Cor Ciutat de 

Mataró i cercavila cap al Centre Cívic

19.30 h Espectacle: Fàbriques de sons. Cors a l’època industrial.

-

20:00 h

19:00 h


