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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
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l’ajuntament per
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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

REGIDORIES
Joan Ignasi López Vila (Alcalde)

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

El pressupost de l’ajuntament per a l’any 2021 és de
2.888.003,49 euros (un 8% superior a l’any anterior) i va
ser aprovat pel Ple extraordinari celebrat el 10 de febrer.
Les partides es van confeccionar amb l’objectiu de mitigar els efectes sobre persones i empreses provocades per
la pandèmia i la crisi econòmica i, a l’hora, per seguir
realitzant inversions, mitjançant una gestió eficient dels
recursos.

Xavier Urgell Calaf

Un dels projectes necessaris en aquest context es va considerar que fos engegar una campanya per a la reactivació
del comerç local, amb una dotació de 25.000 euros i que
va començar el mes de febrer. L’objectiu de la campanya
és fomentar el consum local, fer xarxa, fer promoció dels
establiments i fer-ho de forma contínua durant tot l’any.

Marc Palau Morgades (2on Tinent Alcalde)

En el marc d’aquesta actuació, la primera acció és la concessió de targetes moneder de consum local per valor de
5.000 euros.

Marta Montserrat Ventura Torras (1era Tinent Alcalde)

Cultura, Gent gran, Formació i Ocupació, Promoció econòmica
mventura@santjaumedelsdomenys.cat
Hisenda, Medi ambient i servei de recollida de residus,
Indústria, agricultura i ramaderia
xurgell@santjaumedelsdomenys.cat
Urbanisme, Nuclis, Habitatge
marcpalau@santjaumedelsdomenys.cat

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

Chema Rubio Gómez

Ensenyament, Gestió de serveis d’aigua, EDARS,
clavegueram i enllumenat, Turisme
chemarubio@santjaumedelsdomenys.cat
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EDITA:

DISSENY i MAQUETACIÓ:

Una novetat important del pressupost 2021 és que incorpora una partida de 20.000 euros destinada als pressupostos participatius. En aquesta primera edició, l’equip
de govern proposarà la llista de projectes que es sotmetrà
a la votació de la ciutadania. S’està treballant en la implementació d’una plataforma per poder votar els projectes, que en el futur servirà per fer consultes i per a què
la ciutadania tingui la possibilitat d’incidir en decisions
importants més enllà de votar a les eleccions cada 4 anys.

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 municipi de Sant Jaume dels Domenys està compromès
amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament
definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol
societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm
i sòlid per part de la ciutadania.
L’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys és plenament
favorable a les iniciatives que es prenen per combatre el
canvi climàtic, com són la producció i l’ús de les energies renovables, una mostra la trobem amb l’aprovació de
l’Ordenança que estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l’IBI pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
que compleixin les condicions establertes en les Bases
reguladores, que disposen que, amb caràcter general, la
bonificació serà de fins el 50 %.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius,
a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud (consulteu l’article al butlletí
número 25).
Tanmateix, l’ajuntament vol defensar el territori i prevenir
grans canvis en el paisatge actual, de vinyes i de conreus.
Per aquest motiu, en el Ple del 17 de desembre passat,
davant de la consulta prèvia feta el 19 de novembre de
2020 pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya en què es demanava la viabilitat
de la implantació d’una planta solar fotovoltaica anomenada ISF Castellet II (50 MW), als termes municipals de
Sant Jaume dels Domenys, Banyeres del Penedès, Llorenç
del Penedès i la Bisbal del Penedès, que segons la documentació escrita té una extensió dins del municipi de
Sant Jaume de 115.341 m2 però segons la documentació
gràfica té una extensió estimada de quasi quatre vegades
més, 433.000 m2, es va aprovar la suspensió temporal
de llicències en sòl no urbanitzable per a la instal·lació
de parcs fotovoltaics, amb l’objectiu de modificar el plantejament urbanístic del municipi i regular la implantació

de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, de manera
que quedin inclosos com a activitats que es puguin desenvolupar exclusivament en sòl qualificat com a industrial.
A les imatges adjuntes es pot observar la magnitud de la
instal·lació segons la documentació gràfica.
El 17 de febrer de 2021 la Ponència d’Energies Renovables va desaconsellar la ubicació proposada per l’empresa
perquè afectava la viabilitat urbanística i de paisatge i
posava condicionants a la viabilitat ambiental, energètica
i hidrològica.
El 25 de març de 2021, l’empresa promotora del projecte
va presentar un recurs de reposició per tal de revisar el
sentit de l’informe de viabilitat al seu favor.
El dia 8 d’abril de 2021 l’ajuntament va tornar a presentar les al·legacions corresponents amb un informe que
conclou que el projecte no és compatible amb la normativa urbanística aplicable i que té afectacions sobre el patrimoni històric i cultural, sobre el territori, sobre el paisatge
i sobre la promoció econòmica futura del municipi.
El procés es troba actualment en mans de la Ponència
d’Energies Renovables que s’ha de pronunciar de nou sobre l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica. No hi ha
una data definida per aquesta nova resolució.
D’altra banda, l’ajuntament s’ha adherit al Manifest per
un model energètic sostenible a Catalunya en el que es
demana un altre model d’implantació de les energies renovables que sigui participatiu, sostenible, respectuós
amb els espais naturals, la biodiversitat, els paisatges,
el patrimoni cultural i els espais agraris, promogut pel
GEPEC (Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans), moviment ciutadà actiu que treballa per aturar
aquelles accions que perjudiquen el medi ambient i promouen la divulgació i sensibilització del patrimoni natural
(podeu llegir el Manifest íntegre al web de l’ajuntament).

NOTÍCIES DESTACADES
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Sant Jaume amb les energies
renovables i el territori

ALTRES NOTÍCIES

Actuacions del Pla d’Acció Municipal (PAM)
pel període 2020 – 2023
La Diputació de Tarragona va concedir 536.030,82 euros
al municipi de Sant Jaume dels Domenys en el marc del
Pla d’Acció Municipal 2020 – 2023. L’import atorgat es
reparteix en els 4 anys de vigència del Pla i es desglossa
en diferents partides, tant de despesa corrent com d’inversions.
La part destinada a les despeses corrents és de 60.000
euros anuals, que serveixen per afrontar els pagaments
del consum d’energia elèctrica, les assegurances i la neteja, entre d’altres. Quant a l’import destinat a les inversions, el PAM finança parcialment, amb 14.500 euros,
les obres que es fan al pas de la Pujada per la riera del
Marmellar (podeu ampliar la informació sobre aquestes
obres en aquest butlletí), les previstes en la construcció

del mirador a Lletger (111.194,83 euros) i la construcció
del mirador a l’Hostal (17.224,80 euros), el foment de
l’habitatge social (110.000,00 euros) i la compra i condicionament d’un terreny a la Carronya per destinar-lo a
equipaments per al nucli (43.111,19 euros).
A banda d’aquestes aportacions que fa la Diputació de
Tarragona a través del PAM, l’ajuntament en sol·licita d’altres d’específiques per finançar actuacions determinades,
imports que serveixen per alleujar la despesa que es fa
amb fons propis. A més dels ingressos provinents de la
Diputació, Sant Jaume rep altres 134.819,79 euros de
la Generalitat a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 (podeu
ampliar la informació en el Butlletí número 25).

Entra en funcionament la 1a fase de les noves estacions
depuradores d’aigües residuals de la Torregassa i el Papiolet
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El passat mes de març va entrar en funcionament la primera fase de l’EDAR de la Torregassa i el passat mes de
desembre ho va fer l’EDAR del Papiolet. Aquesta és una
llarga reivindicació per donar el tractament adequat a les
aigües residuals de la Torregassa, el Papiolet i el Papagai.
Des dels anys 80 existeixen unes basses de decantació
que feien una funció de depuració de les aigües residuals
mínima i insuficient, degut a la manca de manteniment de
les mateixes i a la manca d’un pretractament.
En aquesta primera fase de l’actuació, coordinada des del
Consell Comarcal del Baix Penedès com a responsable delegat de la gestió del sanejament d’aigües a la Comarca i
l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, es va construir

una planta de pretractament, que consta d’un tamís i dos
tancs de retenció, previs a l’entrada de l’aigua a les basses.
El tamís atrapa els gruixuts (tovalloletes, compreses, etc.)
i els tancs atrapen bona part dels fangs. Per tant, l’aigua
que arriba actualment a les basses és molt més neta que
abans. A part d’aquest pretractament també s’ha fet arribar l’electricitat i l’aigua potable a les EDAR, i una vegada
finalitzades les obres s’han buidat les basses preexistents
per netejar-les dels residus que s’hi havien acumulat durant anys. Les millores realitzades durant aquesta primera fase no han solucionat el problema completament. Per
això, s’està finalitzant la redacció de l’estudi d’alternatives
i a final d’any s’espera poder licitar les obres de la segona fase per acabar de construir les dues EDAR amb els
sistemes necessaris per al tractament i depuració de les
aigües residuals. La petició de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per actuar en aquestes dues basses es
va fer fa tres anys. A més, s’ha demanat executar millores
sobre les basses que hi ha a l’Hostal i a la Carronya. En el
cas d’aquestes dues últimes, l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha aprovat els convenis per redactar els projectes
executius d’aquestes dues EDAR, tot i que es preveu que
la reforma d’aquestes basses s’allargarà en el temps.
L’import total de les obres realitzades, uns 350.000 euros,
ha estat finançat per l’ACA.

Desplegament de la Fibra Òptica a l’Hostal
L’empresa penedesenca XTA va dur a terme les feines de
desplegament del cablejat des del punt de connexió al nucli de Sant Jaume fins al nucli de l’Hostal, on ja s’han
fet les primeres connexions a les llars que ho van sol·licitar. Qui encara no l’hagi demanat i hi estigui interessat,
s’ha de posar en contacte amb XTA per telèfon al número
938 975 200 o a través del seu web. Amb la connexió de

l’Hostal, ja s’ha dut la fibra òptica a tots els nuclis del
municipi. L’ajuntament segueix treballant per a què les
masies i punts aïllats que encara no disposen del servei,
els arribi també la fibra òptica, un cablejat que permet la
transmissió d’informació, ja siguin comunicacions telefòniques, internet o televisió per cable, amb més seguretat,
menys interferències i a més alta velocitat.

Adjudicada l’obra de condicionament del pas per la riera
del Marmellar a la Pujada
ALTRES NOTÍCIES

Tal i com s’ha vingut informant, les obres de condicionament del pas per la riera del Marmellar a la Pujada eren
una inversió recollida al Pla d’Acció Municipal per al període 2020 – 2023.

Renovació del Parc infantil del carrer
de Josep Tarradellas a Lletger
Entre les obres que es duen a terme al municipi està la
renovació del Parc infantil del carrer de Josep Tarradellas a
Lletger, ja finalitzada. Les feines van consistir en la substitució de tots els elements de la zona de jocs infantils, així
com de les tanques d’accés, els bancs i la sorra del recinte. Es van retirar tots els elements existents, que estaven
deteriorats i en mal estat degut al pas del temps. En el seu
lloc es van instal·lar dos gronxadors, un per a infants i un
per a nens més grans, dos jocs individuals de tipus molla i
un rocòdrom que s’ha situat en un lateral.

La renovació de tot el parc va tenir un cost de 10.661,79
euros. El projecte de repintat de la pista esportiva del costat del parc posarà fi a les tasques de millora de tota la
zona lúdica.

Així mateix es van renovar els bancs i les tanques de fusta
que envoltaven les sortides del parc, que han estat substituïdes per unes de noves, de material més resistent i de
colors. Finalment es va omplir amb sorra nova tota la zona
de jocs, millorant el seu aspecte.

Millores a la pista esportiva de la Rambla
La pista esportiva que hi ha al darrera de la Casa de Cultura i del Parc de Bombers, és un punt de trobada d’infants
i adolescents que s’ajunten per a la pràctica esportiva i
lúdica. El fet de trobar-se a prop de l’escola la converteix
en un lloc concorregut i molt utilitzat.
Per millorar la seguretat de la zona s’ha substituït la tanca de ferro que estava molt deteriorada, per una de rígida molt més segura, i per adequar-la als usos preferents,
com és el futbol, s’han instal·lat dues xarxes darrera de les
porteries que reduirà la pèrdua de pilotes o l’impacte als
vehicles estacionats en el pàrquing.
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L’import de l’actuació a realitzar es va pressupostar en
97.465,45 euros, dels quals, el 95% subvencionats pel
PUOSC de la Generalitat i la Diputació de Tarragona (vegeu
les informacions corresponents en aquest mateix butlletí),
anant a compte de l’ajuntament només una quantitat inferior a 5.000 euros. Un cop finalitzat el procés de licitació,
s’ha adjudicat definitivament l’obra a l’empresa Obres i
Serveis Curto, S.L, que va presentar la millor oferta amb
un pressupost de 88.361,80 euros (IVA inclòs), cosa que
repercuteix també en la reducció de l’aportació que ha de
fer l’ajuntament. L’empresa adjudicatària farà el drenatge
de la riera i l’habilitació del vial que permeti el seu pas
evitant els talls provocats pels aiguats. L’ajuntament anirà
informant puntualment de l’evolució de les obres.

ALTRES NOTÍCIES

Servei de transport escolar per al curs escolar 2021-2022
El Consell Comarcal del Baix Penedès ha iniciat el període
per recollir les sol·licituds pel servei de transport escolar
pel curs 2021/2022 pels alumnes d’Educació Infantil i
Primària (EIPRI – transport escolar no obligatori dins del
municipi), ESO i Educació Especial (transport obligatori entre municipis). Pels alumnes de Batxillerat s’obrirà
un període durant el mes d’octubre un cop es disposi del
nombre de places a oferir.
La presentació de sol·licituds s’haurà de fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica del lloc web del
Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del
Baix Penedès, on s’hi trobarà l’enllaç per accedir al tràmit
corresponent.
En els cas dels alumnes d’Educació Infantil i primària, el
mètode d’admissió establert serà la del seguiment rigorós
de l’ordre dels registres d’entrada (Número Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). No es garantirà la plaça a la data de
l’inici de curs, d’aquelles sol·licituds rebudes després del
dia 30 d’abril de 2021. En el cas de les Línies que quedin
completes es passarà a formar part d’una llista d’espera
seguint l’ordre a dalt esmentat.
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Casal d’Estiu 2021
El Casal d’Estiu 2021 organitzat per l’ajuntament, es farà
del 28 de juny al 30 de juliol. Enguany el casal anirà
centrat en el Món de la Vila Domenio i a través del joc i de
moltes aventures úniques es descobrirà l’antic poble de
Sant Jaume dels Domenys.
L’empresa +klleure gestiona el Casal amb monitors de
l’Agrupament Escolta “Els Xarel·los”, que prendran totes
les mesures de seguretat i higièniques per fer front a la
Covid-19 i vetllaran per a què els infants les segueixin.
Entre els objectius fixats del Casal, hi ha aconseguir que
els infants gaudeixin d’una programació atractiva d’activitats de caire lúdic, afavorir l’autonomia, el creixement i
el desenvolupament personal dels infants a partir de noves vivències i experiències, potenciar la relació entre els
nens i nenes participants afavorint l’establiment de vincles i relacions d’amistat i evitant situacions de discriminació o marginació, potenciar el paper actiu i participatiu
dels nens i nenes en l’execució de les activitats, afavorir
la descoberta i la interrelació amb l’entorn natural, social
i cultural proper, promoure valors com el respecte, la tolerància i el treball en equip, potenciar la creativitat i la
imaginació o promoure hàbits que ens permetin viure en
un món més sostenible.
L’horari del Casal serà de 9 a 13 h, amb opcions d’acollida
(de 8 a 9 h) i servei de monitoratge en el menjador de 13
a 15 h, on cada infant s’haurà de dur el menjar de casa. 2
dies a la setmana s’anirà a la Piscina Municipal. (Consulteu tots els detalls i preus, establerts per setmanes, al web
de l’ajuntament). Les inscripcions s’hauran de fer online a
través del web www.meskelleure.cat.

En el cas dels alumnes d’ESO i Educació Especial, no es
garantirà la plaça a la data de l’inici de curs, d’aquelles
sol·licituds rebudes després del dia 1 de juliol del 2021.
La documentació necessària que cal adjuntar per fer la
sol·licitud és:
• Volant d’empadronament alumne (només alumnes d’ESO
i EE desplaçats del seu municipi per mapa escolar).
• DNI/NIE/Passaport de l’alumne, i del pare/mare o tutor
(només en aquells alumnes de nova incorporació)
• Per poder fer efectiva la domiciliació bancària del cobrament de la quota del servei (transport no obligatori),
s’haurà d’adjuntar l’imprès de manament de càrrec (que
es troba al web). Aquest haurà d’anar signat i segellat per
l’entitat bancària corresponent.
• Custòdia compartida (en el cas d’utilitzar diferents parades i/o línies), s’haurà d’adjuntar sentència i calendari
dels dies de la custodia. Si s’utilitzen dues línies diferents,
s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i es pagaran
per separat.
Trobareu tota la informació necessària al web del Consell
Comarcal del Baix Penedès: www.ccbp.cat

Servei d’Informació i
Atenció a les Dones
presencial a Sant Jaume
El Consell Comarcal de Baix Penedès i l’ajuntament
de Sant Jaume dels Domenys han acordat que el 2n
dimecres de cada mes, una tècnica del SIAD (Servei
d’Informació i Atenció a les Dones), es desplaçarà fins
a Sant Jaume per atendre les usuàries del municipi.
El SIAD, gestionat pels Serveis Socials del Consell
Comarcal, ja venia prestant servei des de les seves
oficines a la plaça d’Andreu Nin del Vendrell i telefònicament al número 977 157 177.
Ara, a més, les usuàries de Sant Jaume podran sol·licitar ser ateses presencialment, trucant al telèfon de
l’ajuntament (977 677 113) en horari d’oficina, per
demanar cita prèvia.
La tècnica referent vindrà el segon dimecres de cada
mes des de les 09.30 fins a les 13.00 h i atendrà
sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si s’escau
derivarà cap a les entitats i organismes que en siguin
responsables. Entre d’altres, el SIAD ofereix informació, orientació i assessorament sobre els drets de les
dones i l’exercici d’aquests, assessorament jurídic,
suport psicològic o activitats, cursos i xerrades sobre
temes d’interès per a les dones.
El servei és públic i gratuït i es garanteix la discreció
de l’atenció.

El Pla Local de Joventut d’un municipi és l’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.
A principis de l’any 2020 es va demanar al col·lectiu de
joves de 15 a 29 anys que participés en el disseny del PLJ
2020 – 2023 responent una enquesta. Es van rebre 32
respostes tot just abans de què es decretés l’Estat d’Alarma per la crisi sanitària, fet que va provocar que es suspengués la redacció del Pla i que es prorrogués per a un
any el Pla existent.

Passat un any, s’ha decidit reprendre el disseny del Pla i
que aquest tingui la vigència de 2021 – 2024. Com que la
situació actual ha pogut canviar l’opinió que ens van donar
els i les joves, i per tenir el millor coneixement de les seves necessitats, tornem a demanar-los la seva participació
omplint de nou una enquesta a la que podran accedir a
través del web, l’eBando o que rebran per correu electrònic
o whatsapp enviats per joves col·laboradors.
Agraïm per avançada les respostes que ens facin els i les
joves, que ens permetran visualitzar amb més cura quines
són les seves necessitats i inquietuds i ens ajudarà a
redactar un Pla Local de Joventut més eficient i realista.

ALTRES NOTÍCIES

En marxa el Pla Local de Joventut 2021 – 2024

Inaugurat el Parc de l’1 d’Octubre

El divendres, 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, va tenir lloc
la inauguració del Parc de l’1 d’Octubre al davant de la
Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys.
L’acte va començar amb la interpretació del Cant dels Segadors interpretat pel grup de corda de l’Escola de Música
Contrapunt.
En Joan Ignasi López, alcalde de Sant Jaume, es va adreçar als assistents per recordar la mobilització ciutadana
del dia 1 d’octubre de 2017, que al poble es va congregar
a la Casa de Cultura. Van ser llargues hores d’il·lusions i
d’incerteses al voltant d’una jornada esperada per molta

gent que va decidir fer-se costat en un moment històric
que quedarà en el record amb el nomenament de la plaça
del davant de la Casa de Cultura, com a Parc de l’1 d’Octubre.
Un cop descoberta la placa commemorativa, l’acte inaugural, que va comptar amb la presència del president del
Consell Comarcal del Baix Penedès, regidors de l’Ajuntament, representants de les entitats i associacions i veïns
i veïnes del municipi, va cloure amb el Cant dels Ocells.
Tot seguit, l’Escola de Música Contrapunt va oferir un petit
concert per a tots els assistents a la Rambla de les Escoles.

L’ajuntament cedeix equipaments municipals a la xarxa
Santa Tecla per fer les segones vacunacions a les
persones més grans de 80 anys
L’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va posar els
seus equipaments a disposició de les autoritats sanitàries
per a què poguessin agilitzar el procés de vacunacions de
la població al nostre municipi.
Davant de la complexitat que suposa dur a terme les vacunacions en el mateix espai on s’atenen els i les usuàries
del sistema sanitari al Consultori de Sant Jaume, l’ajuntament va oferir els seus equipaments a la Xarxa Santa Tecla,
responsable d’administrar les vacunes al municipi.

Per tal de poder vacunar la segona dosi a les persones més
grans de 80 anys, la Xarxa Santa Tecla va acceptar l’oferiment i es va disposar la Casa de Cultura per fer-les.
Així, el dia 29 d’abril es va procedir a administrar la segona dosi de la vacuna a les persones més grans de 80
anys. Es van convocar a 120 persones que van passar per
la Casa de Cultura, estalviant-se de fer desplaçaments fora
del municipi.
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GENT GRAN

L’ajuntament homenatja
la Gent Gran del municipi
El passat dia de Sant Jordi, l’ajuntament va homenatjar les persones que
l’any 2020 van complir 85 i 86 anys,
nascudes els anys 1934 i 1935.
Aquesta celebració que té caràcter bianual, corresponia haver-la fet la primavera de l’any 2020, però degut a la
situació de crisi sanitària es va haver
d’ajornar.
Enguany, veient que la situació ha millorat, sobretot en el col·lectiu de gent
més gran de 80 anys, perquè se les
ha vacunat, es va decidir recuperar la
festivitat tot coincidint amb la Diada
de Sant Jordi.
Representants de l’equip de Govern
de l’ajuntament van anar a les cases
de les persones homenatjades per
lliurar-les la medalla commemorativa
i el ram de flors preceptius, a més del
llibre “Diari de confinament”, un recull d’històries escrites per gent del
poble fet l’any passat i que l’ajuntament ha editat en paper.

