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Gent Gran. La façana de 
la casa de l’antic direc-
tor de la fàbrica quedarà 
pendent de rehabilitar es-
perant una subvenció de-

manada al Departament 
de Cultura. Als blocs 
d’oficines de l’entrada de 
la fàbrica es recuperarà 
la forma original de les 
finestres i es canviarà 

per 18 naus (4 amb teula-
da de doble vessant i 14 
més en dent de serra), i 
altres dependències com 
la casa del director i de 
l’amo. Per superar la di-
ficultat d’accés a l’aigua, 
davant de la fàbrica es 
va construir una bassa 
de 90 metres de llarg i 45 
d’ample que encara avui 
es conserva.

L’any 1965, després 
de 48 anys d’activitat, 
l’empresa fundadora va 
vendre les instal·lacions 
a Hijos de Francisco 
Sans, productora de lo-
nes i tendals per a cami-
ons, que va mantenir la 
fàbrica en funcionament 
fins al 1987. Sota el segell 
de “Tèxtil del Pla”, una 
cooperativa formada per 
treballadors de la matei-
xa fàbrica, van continu-
ar treballant fins a l’any 
1990. Vuit anys després 
i havent estat regentada 
una altra marca, la fàbri-
ca tèxtil del Pla va tancar 
definitivament. L’Ajun-
tament va comprar els 
terrenys i les naus l’any 
2001, 84 anys després de la 
seva inauguració.

Una nova residència 
d’avis a l’antiga fàbrica 
tèxtil del Pla de santa 
Maria

A finals de l’any 2019, 
l’Ajuntament del Pla va 
anunciar que bona part 
de la fàbrica es conver-
tiria en una residència 
de gent gran i centre de 
dia. El consistori, amb un 
pressupost d’entre dos i 
tres milions d’euros, pre-
tén rehabilitar bona part 
del complex industrial 
que actualment està en 
desús. La nova residèn-
cia estarà ubicada en set 
naus de l’antiga fàbrica 
tèxtil que actualment 
presenten un mal estat 
de conservació.

El projecte preveu 
una capacitat per a 120 
habitacions, a més de 
sales d’actes i altres es-
pais comunitaris per 
desenvolupar serveis de 
perruqueria, podologia o 
fisioteràpia. 

L’antiga fàbrica de tèxtil del Pla de Santa Maria. FOTO: j. casTañO

Al setembre va comen-
çar un dels passos previs 
a la museïtzació del re-
cinte de l’antiga fàbrica 
de tèxtil del Pla de Santa 
Maria, la restauració de 
les façanes. Unes obres 
que tenen un termini 
d’execució de set mesos. 
Concretament, les obres 
se centren en la façana de 
les antigues naus pel can-
tó de l’entrada principal, 
al passeig del Pla, i pel 
cantó de l’avinguda Gau-
dí. “L’objectiu d’aquesta 
actuació és, primer de tot, 

Projecte. La museïtzació d’aquest centre forma part del  
projecte “Alt Camp. Història i patrimoni, les arrels d’una  
terra”, finançat pels fons europeus Feder

l’antiga fàbrica de 
tèxtil del Pla serà

Un MUseU

Mateu  
Montserrat 
alcalde del Pla
“L’objectiu és con-
servar el patrimoni 
local i conservar 
també la imatge de 
la fàbrica, que va ser 
el punt fonamental 
de l’economia del 
Pla de Santa Maria.
Si no hi hagués 
covid, segurament 
les obres ja es-
tarien acabades, 
però malgrat això 
estem treballant-hi i 
probablement abans 
del mes d’agost ho 
estaran.”

oPinions

conservar el patrimoni 
local i la imatge de la fà-
brica, que durant molts 
anys va ser un punt fo-
namental de l’economia 
del municipi”, comenta 
Mateu Montserrat, alcal-
de del Pla de Santa Maria. 
“La fàbrica i l’entorn de 
la fàbrica és un dels punts 
més emblemàtics del mu-
nicipi, i fins i tot de la co-
marca”, diu.

També s’estan restau-
rant l’antiga porteria i els 
magatzems, així com l’ac-
tual local de joves, que ha-
via estat la fusteria de la 
fàbrica. A més, s’arregla-
ran i es reconstruiran les 
jardineres que envolten 
la casa del director, ara 
seu de l’Associació de la 

una porta d’alumini per 
una de fusta, per donar 
a l’edifici l’aspecte que 
tenia en els seus orígens. 
L’any passat ja es va ar-
ranjar un dels blocs que 
ara acull els lavabos del 
recinte firal.

La museïtzació defi-
nitiva de la fàbrica, que 
reforçarà l’atractiu tu-
rístic del municipi, tin-
drà lloc l’any vinent. “A 
finals d’any es publicarà 
la licitació per acabar de 
completar l’actuació i es 
museïtzarà l’interior de 
la fàbrica, que serà un 
complement a l’actual 
Centre d’Interpretació. 
La idea inicial és que les 
obres estiguin acabades 
l’any 2021“.

Un dels Projectes  
d’‘alt caMP. Història i 
PatriMoni, les arrels 
d’Una terra’

Bona part dels tre-
balls realitzats a les fa-
çanes del recinte són 
finançats pels fons euro-
peus FEDER, en el marc 
del projecte “Alt Camp. 
Història i patrimoni, 

les arrels d’una terra”. 
La museïtzació d’aquest 
Centre també forma 
part del mateix projec-
te FEDER. Tot i que els 
treballs ja haurien d’ha-
ver començat, el context 
actual ha endarrerit la 
licitació i es preveu que 
es duguin a terme el 2021.

Les obres actuals es 
van adjudicar per un 
cost de 174.000 euros, amb 
l’IVA inclòs, a l’empresa 
Solvetia, de Barcelona. 
El fons europeu aporta 
el 50% del preu original 
del projecte sense IVA, 
que era de 180.000 euros. 
La resta, en aquest cas 
84.000 euros, va a càrrec 
de l’Ajuntament.

El projecte “Alt Camp. 
Història i patrimoni, les 
arrels d’una terra” in-
clou actuacions en vuit 
municipis diferents de la 
comarca, una bona part 
de les quals ja s’han ini-
ciat o realitzat. L’objectiu 
és donar valor a l’oferta 
de monuments i edificis 
singulars de la comarca 
per convertir-los en un 
atractiu turístic conjunt 
i oferir una ruta turística 
en el conjunt de la comar-
ca de l’Alt Camp.

Una Petita colònia  
tèxtil a l’alt caMP

El març de 1917, l’em-
presa Martí, Llopart i 
Trenchs inaugurava la 
seva fàbrica tèxtil al Pla 
de Santa Maria, formada 

 la restaura-
ció de les façanes 
de l’antiga fàbrica 
de tèxtil del Pla 
va començar al 
setembre

 les obres es 
van adjudicar per 
174.000 euros: el 
fons europeu hi  
aporta 90.000 
euros i l’ajunta-
ment, 84.000

 la fàbrica 
tèxtil va obrir les 
seves portes el 
1917 per primera 
vegada

judit castaño
El Pla de  
Santa Maria


