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Ajuntament

977 677 113

Consultori Municipal

977 678 816

Farmàcia

977 698 967

Urgències (CAP de l’Arboç)

977 671 588

Escola Els Quatre Vents

977 677 682

Llar d’infants Els Petits Arcs

977 698 095

Atenció al client AQUALIA

900 814 081

Avaries xarxa municipal d’aigües AQUALIA

900 814 082

Biblioteca Alfons Maseras.Punt d’Inf. Juvenil

977 678 529

Domenys Ràdio

977 678 881

Línia d’atenció a les dones 24 h

900 900 120

Serveis funeraris

977 661 075

Emergències

112

Parc de Bombers de Sant Jaume

977 678 775

Creu Roja del Vendrell

977 661 141

Hospital Comarcal del Baix Penedès

977 257 900

Hospital Joan XXIII de Tarragona

977 295 800

Hospital Santa Tecla de Tarragona

977 259 900

Gent gran, diguim?

900 555 012

Autocars Poch

977 660 240

Hispano Igualadina

938 901 151

Servei de taxi: Francisco Javier

608 706 435

Joan Ignasi López Vila (Alcalde)

Alcaldia, Seguretat ciutadana, Governació,
Serveis socials, Gestió de personal
alcalde@santjaumedelsdomenys.cat

Marta Montserrat Ventura Torras (1era Tinent Alcalde)

Cultura, Gent gran, Formació i Ocupació, Promoció econòmica
mventura@santjaumedelsdomenys.cat

Xavier Urgell Calaf

Hisenda, Medi ambient i servei de recollida de residus,
Indústria, agricultura i ramaderia
xurgell@santjaumedelsdomenys.cat

Marc Palau Morgades (2on Tinent Alcalde)
Urbanisme, Nuclis, Habitatge
marcpalau@santjaumedelsdomenys.cat

Maria Dolors Miquel Serrano (3era Tinent Alcalde)
Festes, Esports, Joventut, Sanitat
mdmiquel@santjaumedelsdomenys.cat

Chema Rubio Gómez
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Ensenyament, Gestió de serveis d’aigua, EDARS,
clavegueram i enllumenat, Turisme
chemarubio@santjaumedelsdomenys.cat
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DISSENY i MAQUETACIÓ:

Desconnexió
del generador del
carrer del Gregal
Una de les prioritats del nou equip de Govern del consistori municipal era la regularització de la situació que
esdevenia des de l’any 2016 al carrer del Gregal.
En aquest punt del sector H dels Arquets hi havia instal·
lat un generador de llum per tal de produir i donar llum a
tres cases de la zona, les quals no tenien subministrament
elèctric. Un cop iniciada la legislatura, l’equip es va posar
a treballar de valent per tal de solucionar aquesta situació
que creava un greuge econòmic important a les arques
municipals en primer lloc, i, després d’estudiar la situació
amb tots els agents implicats, vam resoldre que calia cedir una porció de terreny per a què la companyia de llum
pogués instal·lar la ET que donaria llum al carrer. Aquesta
cessió es va produir en el Ple celebrat el 16 de setembre
de 2019. Un cop cedit el terreny la feina per part del Govern municipal ha estat la de mantenir de forma constant
comunicació amb l’empresa encarregada de realitzar els
treballs d’electrificació per a què aquests es realitzessin
de forma àgil i en el menor temps possible. Finalment, el
passat 26 de febrer, es va produir la desconnexió definitiva del generador instal·lat al carrer Gregal, un cop els
propietaris dels habitatges afectats disposaven ja de llum
de forma regularitzada a través de la xarxa elèctrica.
Cal recordar que des de la posada en funcionament
d’aquest generador, el cost total per l’ajuntament de Sant
Jaume dels Domenys en concepte de lloguer i combustible ha estat de més de 120.000 euros durant el període
que ha estat en funcionament.

A més dels articles que es publiquen en aquest Butlletí,
podeu seguir les informacions i notícies que es generen al
municipi a través de Domenys Ràdio, el web municipal, les
xarxes socials i el canal de l’ajuntament a l’eBando.

El 5 de desembre, en sessió de Ple extraordinari, l’ajuntament va aprovar els pressupostos per a l’any 2020 amb
7 vots a favor (Esquerra, Endavant Sant Jaume i PSC) i 4
abstencions (Convergents).
Els pressupostos estan basats en una racionalització
dels ingressos, que es preveuen de 2.672.772,25 euros.
L’apartat de transferències corrents només inclouen de
moment, les subvencions que ja s’hagin sol·licitat (PUOSC), que ja s’hagin adjudicat (PEXI i PAES), que siguin
recorrents (PAM, jutjat, consultori, piscina i xarxa audiovisual) i una línia de subvencions en Cultura que l’equip de
govern preveu aplicar en breu.
El tret diferencial de les despeses és que existeix una especificació molt més gran en la definició dels conceptes.
Entre d’altres, hi ha una classificació total de les despeses
en subministraments per a instal·lacions públiques i de la
despesa en festes, esports i cultura. També s’han eliminat
les grans partides de despesa genèrica com la de reparació
d’infraestructura de béns naturals que passa de 55.000
euros a dues partides de 40.000 euros separades entre
parcs i jardins i manteniment de camins. La partida de
despeses diverses s’ha reduït de 15.000 a 10.000 euros.

En el capítol de transferències corrents s’inclouen les quotes pendents de pagament per pertànyer a la Mancomunitat Penedès-Garraf i s’incorporen noves ajudes com la
subvenció del xec nadó. Pel que fa al pressupost dedicat
al finançament de les entitats i societats, l’aportació màxima serà de 71.143 euros (un 3% del pressupost) i les
quantitats s’estableixen en cadascun dels convenis que es
negocien i signen durant el mes de gener.
En l’apartat d’inversions es preveu una despesa de
260.000 euros (un 10% del total del pressupost). Ara bé,
es preveu que el 65% d’aquest import sigui finançat en
forma de subvencions, quedant l’aportació prevista amb
fons propis de l’ajuntament en 90.000 euros. La despesa
en personal funcionari, laboral i dels òrgans de govern
queda establerta en un valor molt similar al pressupost de
2019, amb una reducció d’un 2% en la partida i quedant
l’import d’aquesta despesa en 671.000 euros.
L’equip de Govern ha estudiat, proposat i aprovat aquests
pressupostos per poder dur un control rigorós de la despesa amb l’objectiu de reduir-la sense caure en l’austeritat. Així mateix es pretén oferir als habitants del municipi
de Sant Jaume dels Domenys tota la informació sobre com
s’administren els diners públics. La relació de totes les
partides amb tots els imports es troba disponible en el
portal de transparència del web de l’ajuntament.

Es presenta el nou model de recollida selectiva
de residus a Sant Jaume dels Domenys

Després de dos mesos de treball amb l’assessorament d’un
equip d’enginyers, l’ajuntament va convocar a tots els veïns i veïnes per exposar el nou model de recollida selectiva
de residus que s’implantarà la segona meitat de 2020.
L’objectiu de la reunió era que la ciutadania participés de
forma activa en el disseny d’aquest nou model.
L’estratègia va ser consensuada amb el conjunt de regidors
i regidores del consistori i tenia com a objectiu prioritari
augmentar el percentatge de separació dels residus fins al
70% (segons l’Agència Catalana de Residus actualment es
troba estancat al voltant del 40%). Per aquest motiu, es va

decidir que s’eliminaran de forma progressiva els contenidors de paper, envasos i vidre de la via pública per recollir
aquest tipus de residus de forma domiciliada o porta a
porta i, a més, es posarà en marxa la deixalleria municipal.
Actualment el municipi ja recull de forma domiciliada la
fracció orgànica, el rebuig, els bolquers, la poda i els voluminosos. D’altra banda, a l’ajuntament hi ha un punt fix de
recollida de piles i olis usats i dues vegades al mes s’habilita una deixalleria domèstica mòbil a la nau de l’ajuntament al carrer de Barcelona, al polígon de l’Empalme.

NOTÍCIES DESTACADES

Els nous números posen el focus en la transparència i la
reducció de la despesa i serviran per desplegar el programa
de l’equip de govern.
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S’aproven els pressupostos de l’ajuntament
per a l’any 2020

ACCIÓ DE GOVERN

Trobades amb l’equip de Govern
L’última setmana de novembre es va convocar una trobada
a cadascun dels nuclis del municipi per establir un intercanvi d’informació entre l’equip de Govern municipal i la
població.
En les diferents trobades es van explicar els principals temes que fins al moment s’havien treballat, així com aquells
que en un futur immediat es posarien en marxa.
També, un cop acabades les explicacions per part dels
regidors, els veïns i veïnes van expressar les seves preo-

cupacions i d’altres temes que afectaven el seu nucli i al
conjunt del municipi.
Des de l’equip de Govern vàrem fer una valoració positiva
de les trobades a l’hora que vam recollir les propostes i
suggeriments de les assistents sobre els diferents temes
sorgits, per poder donar-les una resposta a totes. Es va
anunciar la continuïtat d’aquestes trobades, millorant aspectes d’elles per tal de fer-les encara millors. Tal i com
vàrem dir des del primer moment, la transparència és un
eix del nostre mandat.

Reunió amb els propietaris i propietàries
del Sector H dels Arquets
manera fer-la més viable i minimitzar els costos finals
als veïns i veïnes.

Els convocats a la reunió eren els 170 propietaris afectats en la primera actuació, que el nou equip de Govern
va decidir després de diverses reunions amb Urbanisme
i diferents tècnics. Un cop valorats tots els punts, es va
arribar a la conclusió que la forma més efectiva per tal
que la urbanització es pugui dur a terme, és la presentada en la reunió.

La reunió va finalitzar amb una votació que va donar
ampli suport a la proposta presentada. Per aquest motiu, l’equip de Govern ja s’ha posat en marxa i durant
l’any 2020 treballarà per fer tots els estudis necessaris i així poder presentar una proposta final a tots els
propietaris i propietàries de les parcel·les afectades en
aquesta primera actuació.

A la reunió es va exposar la proposta a tots els assistents i es van explicar els passos a seguir en els propers
mesos. La trobada va servir per intercanviar sensacions
i per poder respondre els dubtes que van sorgir.

El mes de gener es va reactivar la mesa de treball, on hi
participen l’alcalde, el regidor d’Urbanisme, diferents
representants dels veïns/es, partits de l’oposició i tècnics diversos.

La proposta exposada inclou fer els estudis necessaris
per avaluar tots els serveis que és puguin aprofitar i
detectar les mancances en aquells que tenen alguna
deficiència.

L’equip de Govern treballarà amb tots els afectats per
tal d’elaborar la millor proposta possible per a tots ells
i elles.

Aquests estudis d’aprofitament serviran per poder rebaixar el cost de l’obra el màxim possible i d’aquesta

L’equip de Govern agraeix la participació positiva a tots
els assistents a la reunió.

Pla Local de Joventut 2020 - 2023
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El passat 15 de novembre es va realitzar la primera
reunió amb els veïns i veïnes del sector H dels Arquets.

El Pla Local de Joventut és un instrument de planificació
de les polítiques que tenen en consideració a la població
jove del municipi i que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. El PLJ té una vigència de 4 anys i enguany
toca fer el que ha de regir en el període de 2020 a 2023.

cés participatiu, especialment de la pròpia població jove
que finalment serà destinatària d’aquestes polítiques. Per
aquest motiu l’ajuntament ha dissenyat un model d’enquesta que vol fer arribar al màxim nombre de joves d’entre 15 i 29 anys residents al municipi, mitjançant les noves tecnologies.

Per redactar aquest Pla cal fer un diagnòstic i conèixer la
realitat sobre la qual es vol intervenir. Per aconseguir-ho
es fa una anàlisi de dades estadístiques i s’obre un pro-

Si ets jove, d’entre 15 i 29 anys, pots omplir l’enquesta
que pots trobar al web de l’ajuntament:
www.santjaumedelsdomenys.cat, a l’apartat de notícies.

Aquests programes d’ocupació es convoquen amb subvencions de la Generalitat de Catalunya i del Servei d’Ocupació. És a través del Consell Comarcal del Baix Penedès
que l’ajuntament s’acull als ajuts, ja que per nombre d’habitants no es pot fer sol·licitud directa d’aquest tipus de
subvencions.

per donar suport a les tasques administratives a l’ajuntament i per atendre el Punt TIC per les tardes durant 6
mesos, el mateix període que complirà la persona contractada pel programa Enfeina’t, que també dona suport a les
tasques administratives. Les darreres dos fan de peons a la
Brigada municipal, durant un any.

El jove beneficiari de la Garantia Juvenil va ser contractat

Els tres programes d’ocupació tenen per objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur. A més
d’incorporar-les al mercat laboral on poden adquirir una
experiència que els pugui ser útil, reben formació i suport tècnic que els haurà de facilitar la integració en el
món laboral un cop finalitzada la relació contractual amb
l’ajuntament.

L’ajuntament ret
homenatge a l’Adelaida
Colet pel seu centenari

25è aniversari del Parc de
Bombers voluntaris de Sant
Jaume dels Domenys

L’ajuntament ha homenatjat l’Adelaida Colet Miquel per
arribar a l’edat de cent anys. L’Adelaida va fer els 100 anys
el passat dia 5 d’octubre de 2019 i aquest mes de febrer
se li ha fet entrega de la placa commemorativa que atorga
la Generalitat de Catalunya a petició del consistori.

El 24 de novembre de 2019 es van celebrar els actes de
commemoració del 25è aniversari del Parc de Bombers
voluntaris de Sant Jaume dels Domenys, en un acte que
també tenia com a objectiu fer un reconeixement als quatre membres d’aquest parc que hi estan adscrits des de
l’any 1994.

El passat 14 de febrer la regidora de Gent gran, Marta
Ventura, i l’alcalde del municipi, Joan Ignasi López, li van
entregar aquesta placa juntament amb una felicitació de
part de la Generalitat, per l’arribada als seus cent anys de
vida. Aquesta entrega se suma a la del passat mes d’octubre quan l’Adelaida va rebre un ram de flors i un pastís
d’aniversari també per part del consistori.

La jornada va començar amb les portes obertes al parc,
amb jocs infantils i projecció de més d’un centenar de
fotografies on es van poder veure els canvis i transformacions que han viscut els vehicles i l’equipament, així com
també l’entorn del parc de bombers. A continuació es van
fer tot un seguit d’activitats a l’aire lliure, a la pista annexa
al parc de bombers, que van ser dutes a terme per diferents unitats dels bombers de la Generalitat de Catalunya,
amb la presència d’un helicòpter del Grup d’Actuacions
Especials (GRAE), la Unitat Canina i l’autoescala del parc
de bombers del Vendrell. Tot seguit es va inaugurar una
placa commemorativa que es va fixar a la façana del parc
de bombers i es va fer el reconeixement als quatre bombers que queden en actiu de la primera promoció, el Magí
Pallarès (qui fou el primer cap de parc), el Joan Rafecas,
el Mariano Núñez i el Sebastià Ventura. A continuació l’alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Joan Ignasi López, el
Cap de la Regió d’Emergències Tarragona, Albert Ventosa,
i el cap del parc de bombers voluntaris de Sant Jaume dels
Domenys, Òscar Saladié, es van adreçar als assistents per
cloure l’acte protocol·lari. La jornada va finalitzar amb un
dinar popular.
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En els darrers mesos s’han incorporat 4 persones com a
treballadores de l’ajuntament. La primera ho va fer en el
marc del programa Joves en pràctiques, dues més ho van
fer a través del Programa de Treball i Formació (TREFO) i
la quarta dins el programa Enfeina’t de l’any 2019.

ALTRES NOTÍCIES

L’ajuntament ha incorporat treballadors i treballadores a
través de diversos plans d’ocupació

ALTRES NOTÍCIES

Sant Jaume dels Domenys va recaptar 3.850,81 euros
per La Marató de TV3
Una vegada més Sant Jaume dels Domenys va mostrar la
seva cara més solidària en motiu de La Marató promoguda
per TV3 i Catalunya Ràdio.
Coincidint amb la jornada celebrada el dia 15 de desembre, es van organitzar al municipi diverses activitats
pensades per recaptar fons per destinar a l’estudi de les
malalties minoritàries. En total es van recaptat 3.850,81
euros gràcies a la col·laboració de les entitats del municipi, empreses i persones a títol particular. El mateix dia de
La Marató, l’Associació de dones La Llinyola va organitzar
una vegada més el mercat de productes artesanals i casolans on es van recaptar 2.161,96 euros amb la participació de l’Associació Cultural i Recreativa Virgen del Rosario,
l’AE Els Xarel·los, l’AMPA Els Petits Arcs, l’Associació de
gegants i gralles de Sant Jaume dels Domenys, el Ball de
Bastons – Balls populars, l’Escola de música Contrapunt,
el CFB Marc Bartra, l’Associació de Gent Gran de Sant Jau-

me i les Gralles de la Bisbal del Penedès, les empreses Bar
El Cigaló, Cellers Domenys i Serveis tècnics Josep Batet.
També hi van col·laborar l’ajuntament de Sant Jaume dels
Domenys, Domenys Ràdio i la Parròquia.
D’altra banda, en les setmanes anteriors es van organitzar
activitats diverses, com l’Esmorzar solidari a l’escola Els
Quatre Vents (603,85 euros), Copes de vi solidàries a la
Penya Blaugrana Marc Bartra de Sant Jaume dels Domenys
(300 euros), Teatre solidari a la Societat de Lletger (670
euros) o “Màgia i records” de la Societat de Sant Jaume
(115 euros).
L’ajuntament expressa el seu agraïment i reconeixement
a totes les entitats, empreses i persones que s’impliquen
directament en l’organització d’actes exemplars en benefici de la comunitat i a tothom que d’una manera o altra hi
participa de forma desinteressada.

Sant Jaume dels Domenys un municipi d’esportistes

Sant Jaume dels Domenys compta
amb grans esportistes reconeguts,
amb passat, present o futur, com els
futbolistes Marc Bartra, jugador del
Real Betis Balompié, l’Eugeni Valderrama, actualment al SD Huesca, a la
segona divisió, i el Ricard Sánchez, a
les categories inferiors de l’Atlético
de Madrid, o la campiona del món de
patinatge artístic per equips, l’Elena
Palau. A més d’aquests, al municipi
hi ha un seguit de practicants d’esports que despunten en les seves modalitats i que potser no reben tot el
reconeixement que es mereixen.
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El lletgerenc Pol Morales Ruiz, de 6
anys, es va proclamar campió del 10è
Open BTT Vegueria Penedès en la categoria de benjamí.

Els germans Raúl i Iván Moreno van
obtenir medalla a la Lliga de Taekwondo LET celebrada a València, on els
competidors de Sant Jaume dels Domenys hi van participar en representació del club Taekwondo l’Arboç. En
Raúl va guanyar la medalla d’or en la
categoria Junior, en el grup de menys
de 48 kg, mentre que el seu germà
Ivan, va aconseguir la medalla de plata en la categoria de Pre-cadets, en el
grup de menys de 27 kg.
El David de la Coba va guanyar
per tercera vegada consecutiva la
Trenkakames, una marxa de resistència organitzada pel Grup Muntanyenc
de la Lira Vendrellenca, que amb un
recorregut de 55 km pel Baix Penedès
i 1.750 metres de desnivell positiu,

va comptar amb 234 participants.
El Jordi Vivas Sakuta es va proclamar campió d’hivern de natació infantil en el campionat es va fer a la seu
del Club Natació Barcelona del 12 al
15 de desembre, on hi van participar 707 nedadors i nedadores de 65
clubs d’arreu de Catalunya. El Jordi,
que defensava els colors del CN Vilafranca, va aconseguir la primera posició en la competició de 200 m braça
dels nascuts l’any 2005, i la segona
plaça en els 100 m braça, 200 m estils i 400 m estils.
L’ajuntament felicita tots aquests
competidors i anima tothom a la pràctica esportiva com a mitjà per mantenir una bona salut física i mental.

MANTENIMENT

Actuacions de manteniment per millorar les
infraestructures existents al municipi

Una de les principals actuacions, en
la que encara s’hi està treballant per
donar-li la solució definitiva, és la xarxa d’enllumenat públic al Papiolet, on
entre els mesos de juny i juliol es van
produir una sèrie d’apagades perquè
es consumia una potència més gran
que la contractada i això provocava
l’apagada de l’interruptor del control
de potència (ICP). Després de verificar i revisar tota la instal·lació es va
decidir abaixar la potència canviant
les làmpades dels fanals que ja estaven fora de la seva vida útil per unes
de LED. Per aquest motiu es va desconnectar de manera provisional una
part important dels fanals per evitar
que es tornessin a produir més apagades. Fins ara s’ha substituït el 80%
de llums.
El següent pas serà substituir el quadre elèctric per un de nou, per condicionar-lo a la potència necessària.
En una tercera fase es canviarà el
20% restant de làmpades per unes
de LED. Amb aquestes actuacions es
preveu donar per finalitzats els episodis de talls de llum, es millorarà la

il·luminació existent i es rebaixarà el
consum d’energia amb el conseqüent
estalvi econòmic.
A la Torregassa es va dur a terme
l’enderrocament del transformador
que estava situat en el nucli. Aquest
transformador feia anys que estava
fora de servei i es trobava en un estat ruïnós en què perillava la seva estructura. Davant del risc d’esfondrament o de què algú pogués prendre
mal, es va instar l’empresa Endesa,
usufructuària de la instal·lació, per a
què procedís al seu enderrocament.
Les tasques les va executar la pròpia
empresa, que es va fer càrrec de les
despeses, no afectant les arques del
consistori.
També a la Torregassa i el Papiolet
s’estan duen a terme les actuacions
per condicionar les Estacions Depuradors d’Aigües Residuals (EDARS).
El principal objectiu de les obres és
evitar les males olors i fer una correcta eliminació de les aigües residuals.
D’entre les feines recollides en el
projecte, ja ha finalitzat el tancament
perimetral de les dues EDARS i en
breu es donarà l’obra per acabada un
cop s’hagi fet la connexió a la xarxa
elèctrica. El cost de les obres l’assumeix el Consell Comarcal del Baix Penedès ja que és l’ens responsable de
les EDARS.
A l’escola Els Quatre Vents i a la llar

d’infants Els Petits Arcs, aprofitant les
vacances d’estiu es van fer tasques
de manteniment de les instal·lacions,
com reomplir amb sorra adequada el
pati de la zona dels petits a l’escola,
el més deteriorat. A la llar d’infants
es va canviar la ubicació del sorral del
pati amb la col·laboració de les famílies, i es va omplir de sorra rentada de
riu, que és la més òptima per aquest
tipus d’instal·lacions. També es va
aprofitar per reomplir la resta del pati
amb sauló i posar tot l’espai al mateix nivell, respectant la sortida de les
aules.
A finals del mes de novembre es va
dur a terme el repintat de les línies
horitzontals de trànsit de tota la zona
del polígon industrial els Arcs que
pertany al nostre municipi. Des de
feia molts anys no s’havia fet cap
treball de millora en aquesta zona en
matèria de seguretat viària i es trobava en un estat molt precari, fet que
feia perilloses les cruïlles.
A banda d’aquestes actuacions que
són de més envergadura, l’ajuntament
aposta pel reforç de la Brigada municipal amb la contractació de personal, com s’explica en aquest mateix
Butlletí, per fer el manteniment de les
instal·lacions i equipaments municipals, així com dels camins i vials. La
major part de les tasques les fan amb
caràcter d’urgència per minimitzar les
afectacions i danys que pateixen.
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Des que l’equip de Govern actual
va prendre possessió el mes de juny
passat, s’ha escomès diferents actuacions de manteniment per tal de
millorar les infraestructures existents
o solucionar les incidències que afectaven el normal funcionament de les
mateixes.

EL REPORTATGE
El 16 de febrer Sant Jaume dels Domenys va donar el tret de sortida a
les celebracions de Carnaval al Baix
Penedès.
La Rua de Sant Jaume va comptar
amb 24 carrosses i 2 comparses del
Penedès, amb representació d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Calafell, Llorenç del Penedès,

info

Sant Jaume dels Domenys

Rua de Carnaval 2020
a Sant Jaume dels Domenys
Santa Oliva, Segur de Calafell, Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellví de
la Marca, Clariana, La Ràpita, Sant
Martí Sarroca, Pacs del Penedès,
Sant Pere Molanta, Santa Margarida
i els Monjos, Vilafranca del Penedès
i les dues carrosses locals, del poble
de Lletger.
En total hi havia 3.028 persones ins-

crites com a participants.
El desenvolupament de la jornada va
ser un èxit. Les poques incidències
que van sorgir van ser tractades positivament i amb celeritat gràcies a la
col·laboració dels participants i dels
membres de l’organització del poble,
que va acollir uns milers de visitants.

