
PREGÓ DE FESTES EL PLA DE SANTA MARIA: 

Benvolgudes autoritats, ciutadanes i ciutadans de aquest meravellós Poble de El Pla de Santa 
Maria, i totes les persones presents en aquestes Festes: Bona tarda a totes i a tots! 

Entenc que fer el pregó està destinat a una persona important i estimada pels planencs. És  
per mi un immens plaer fer el Pregó en la Festa Major de 2020. I agraeixo al Il·lustríssim 
Senyor Alcalde i a la Corporació Municipal del Pla de Santa Maria que hagin pensat en mi. Tot 
i que m’agradaria, com a vosaltres, que les circumstancies fossin més favorables.  

Vull compartir aquest honor amb altres companys que oferim arreu els nostres serveis: 
sanitaris, policies, venedors, transportistes, mestres i molta altra gent que hem fet un esforç 
especial durant la pandèmia. 

Ens trobem en una situació excepcional. No fa un any, ni sis mesos, ningú es podia imaginar 
com ens canviaria la vida una nova malaltia, el COVID 19. Aquesta pandèmia ha marcat molt 
negativament les nostres vides, ja que per protegir la nostra salut hem hagut de alterar molts 
costums i limitar gran part de les nostres activitats socials, de tot tipus. Per la nostra seguretat 
hem d’anar amb mascareta no podem abraçar-nos ni fer nos petons, hem de mantenir 
distància de seguretat entre nosaltres, i rentar-nos sovint les mans. 

Per aquesta situació de enguany L’Ajuntament ha fet un esforç imaginatiu per tal de 
programar actes i activitats sense risc de contagi i no haver de cancel·lar les festes. 

Hem de agrair la gestió que l’Ajuntament ha fet durant la època difícil del confinament, 
interessant-se de manera periòdica i constant per les persones grans i mirant de atendre les 
seves necessitats. Us dono les gràcies en nom de tot el poble.   

 La nostra activitat, la dels sanitaris, ha estat i està destinada sobre tot a evitar els contagis 
pel COVID 19 entre la població: detectant, controlant i cuidant els infectats i sospitosos, i 
evitar la exposició dels usuaris i dels sanitaris. Gràcies a això i al esforç de tothom, al Pla no 
hem sortit massa malparats, ja que hem registrat pocs casos. 

S’ha reduït la activitat presencial no imprescindible, s’ha fomentant la atenció telefònica tant 
des d’atenció primària com dels especialistes. Sense renunciar a la visita presencial pactada 
amb el pacient, si cal. 

Amb la pandèmia, i per tal de garantir el servei, i evitar posar en risc a la població i el personal 
sanitari que podia emmalaltir, les autoritats van optar per tancar els centres perifèrics com 
el del Pla. A petició nostra, poder oferir els nostres serveis des de el consultori del Pla de 
Santa Maria,  vam gaudir de la complicitat de la Dra. Girona que es va arriscar, i de 
l’Ajuntament, personalitzada en el Josep Silvestre que ens anava facilitant el material que els 
demanàvem. Al consultori hi hem estat sempre, i ens hem esforçat molt per atendre la gent 
del Pla de Santa Maria i també de Cabra i de Figuerola i desplaçats que ací es van voler 
confinar i així vam anar descongestionant el consultori de Vila-rodona. Moltes gràcies 
companys Anna, Gisela, Olga, Dra. Boada, Dr. Solé, Dra. Onrubia, Núria. 



Deixant de banda la pandèmia us vull parlar de un altre tema molt personal per mi. Fa quasi 
un quart de segle que vaig començar la meva activitat assistencial al Pla de Santa Maria i, de 
ganes de treballar i continuar no me’n falten.  

El mes de maig vaig fer 65 anys, però he demanat poder gaudir un any més de la meva 
professió. 

El meu balanç al Pla ha estat molt positiu: 

• Des de l’any 1996, m’he sentit molt estimat i valorat per vosaltres i pels companys.  

• Tinc alguna anècdota:  

• Casualment, fa uns dies, vaig veure que la Xènia, que va néixer l’endemà de començar 
com metge al Pla de Santa Maria, ja ha acabat la seva carrera universitària.  

• Recordo que els primers dies, després de substituir al Dr. Mariano Zarza vaig haver de 
anar a una visita domiciliària i em vaig equivocar d’adreça. Quan em va obrir la senyora 
que no em coneixia, i em va veure amb el maletí, em va confondre amb l’electricista 
que casualment estava esperant.   

• En algun moment, algú, em va dir que als pobles hi anaven els metges que no volien a 
les ciutats, i no sabia el que deia. Els metges i tots els sanitaris del pobles som els més 
afortunats, uns privilegiats. Ens permet desenvolupar-nos i atendre-us millor. 

• Les característiques del consultori m’ha permès gaudir en formació de més de vint 
metges residents, de Medicina de Família, que van quedant encisats de la seva 
experiència rural, sobre tot per la amabilitat i bones maneres dels ciutadans del Pla, 
que permet desenvolupar-nos com professionals. 

• La nostra professió, a vegades genera frustració. En algunes ocasions no hem estat 
capaços de fer un diagnòstic acurat. Altres vegades ens genera tristesa, quan el 
diagnòstic comporta un pronòstic no favorable. La salut i la malaltia es presenten de 
vegades com una novel·la de misteri amb pistes falses. 

• Tenim la sort de gaudir d’un bon equip al Pla de Santa Maria: metges de família 
pediatres, infermeres, llevadora, personal administratiu; i sobre tot gaudim de la 
presència de la companya que posa serenitat i professionalitat, i tot el seny perquè el 
consultori funcioni: la Anna Prats, amb qui he tingut la gran sort de compartir pacients 
i espai tot aquest temps.    

• Aquest metge, jo, li heu donat la fama i probablement ben merescuda de que a tothom 
els recomano: beure aigua i caminar, a poder ser una hora. I que no fumin si ho fan. A 
molta gent els recomano també fer una bona migdiada. 

• El quasi quart de segle m’ha passat volant, segurament perquè no m’heu deixat avorrir 
gens, amb les agendes sempre atapeïdes, però el més important la qualitat humana 
dels planencs i planenques. El vostre tarannà i la vostra amabilitat, fa que les meves 
visites acabin sempre amb un somriure, i mai no us pugui dir “no” a res. Us puc dir que 
sempre m’he sentit ben tractat per vosaltres. I per això us dono les gràcies. 

 

 



I per acabar, entre els companys, es tradició que quan celebrem alguna cosa important els 
recito un vers, i ara no me’n estaré perquè la ocasió s’ho mereix i us en faré un. 

El Pla de Santa Maria 

és un poble molt laboriós. 

 

Amb la Torre, Baiona i el Vedat 

El creixent polígon industrial  

que li dóna vida i moviment al Pla. 

La fàbrica la xemeneia i la bassa 

són un monument  

per la gent treballadora 

i la imatge de presentació. 

 

Li donen personalitat al Pla 

Els aiguamolls, la Fira del Vent,  

el carrer Major, les seves façanes 

i les seves arcades. 

La Capona i les barraques de la pedra seca 

Sant Ramon i la església de Santa Maria 

em deixava el principal monument. 

VOSALTRES, LA GENT!! 

 

Gaudiu de les Festes, però sobre tot respecteu les normes de seguretat per evitar contagis al 
COVID 19. 

FEU SERVIR LA MASCARETA, en lloc de petons i abraçades que tant desitgeu donem-nos 
copets amb el colze. 



SALUT!  

MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS! 

VISCA LES FESTES DEL PLA DE SANTA MARIA I LA SEVA PATRONA!  

VISCA EL PLA DE SANTA MARIA! 

 

 

 


