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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
112

Emergències
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
Marc Palau Morgades

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

Maria Dolors Miquel Serrano

Primera tinència d’alcaldia. Festes, Esports, Joventut, Sanitat
mdmiquel@santjaumedelsdomenys.cat

Chema Rubio Gómez

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

Joan Ignasi López Vila

Segona tinència d’alcaldia. Urbanisme, Nuclis, Habitatge
joanignasilopez@santjaumedelsdomenys.cat

Marta Montserrat Ventura Torras

Tercera tinència d’alcaldia. 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
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En Marc Palau investit alcalde
de Sant Jaume dels Domenys

El 29 de juny es va celebrar un Ple extraordinari de l’ajuntament per donar compliment als acords de legislatura als
que van arribar Endavant Sant Jaume i Esquerra Republicana de Catalunya.
Als acords que es van subscriure després de les eleccions municipals de maig de 2019, ambdós partits van arribar
a l’entesa d’afrontar units la legislatura al capdavant del govern, establint que cadascun dels seus candidats assumís
l’alcaldia per un període de 2 anys.
Aquest mes de juny va vèncer el termini que es van marcar i es va procedir a la celebració del Ple extraordinari en
el que en Joan Ignasi López Vila va presentar la renúncia
com alcalde, després d’haver-ho estat els dos primers anys
de mandat. Immediatament es va passar al segon punt de
l’ordre del dia que establia l’elecció i nomenament del nou
alcalde, essent investit en Marc Palau Morgades com a nou
alcalde de Sant Jaume dels Domenys per als darrers dos
anys de legislatura.

La Generalitat desestima el
recurs per instal·lar un macroparc
fotovoltaic al municipi
Els macroparcs solars fotovoltaics de moment no veuran
la llum a Sant Jaume dels Domenys. L’Ajuntament estava
esperant la resolució, per part de la Ponència d’Energies
Renovables de la Generalitat, del recurs de reposició que
va presentar l’empresa promotora ISF Castellet II després
de les al·legacions que van fer els cinc ajuntaments de la
comarca afectats per aquest projecte.
Finalment, la Ponència va desestimar el recurs de l’empresa que afectaria les poblacions de Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès, la Bisbal del Penedès, l’Arboç i
Sant Jaume dels Domenys.
La Ponència es reafirma amb l’acceptació de les al·legacions presentades per l’Ajuntament i no autoritza la creació
del macroparc solar que segons la documentació del projecte té una extensió dins del municipi de Sant Jaume de
115.341 m2 i segons la documentació gràfica té una extensió estimada de gairebé quatre vegades més.
L’Ajuntament treballa per 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 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.

Domenys Dempeus, que va facilitar al veïnat la gestió de
l’enviament telemàtic de les al·legacions, desplaçant-se als
nuclis i dedicant el seu temps per a què ningú no perdés
l’oportunitat d’exercir els seus drets. Així mateix agraeix les
entitats que es van sumar a les accions informatives que
van permetre arribar al màxim nombre de persones. Especial menció al personal municipal que va fer un gran esforç
personal ampliant les seves jornades laborals i prestant els
seus serveis amb diligència per atendre l’allau de presentacions fetes en pocs dies.
Finalment, agrair a tota la ciutadania la seva implicació
que recolza l’acció de l’ajuntament en un front comú contra
el desgavell que es pretén perpetrar.
El 20 de setembre per la tarda hi havia convocada una
reunió amb representants de l’empresa Forestalia, que promou el projecte, per fer-los saber l’oposició de l’ajuntament
i de la majoria de la població, però poc abans de començar
van trucar per dir que no es presentarien. Hores d’ara seguim esperant que proposin una nova data per trobar-nos.
Les entitats del municipi, amb la plataforma ciutadana
Domenys Dempeus! al capdavant, s’han afegit a les mostres de rebuig al projecte i han organitzat mobilitzacions per
fer visible la preocupació de la gent per les conseqüències
que pot arribar a tenir el desplegament d’aquesta infraestructura. Entre d’altres, el 7 de novembre es va convocar
una caminada popular des del Papiolet i de Lletger fins a
Sant Jaume que va sumar 600 persones.
L’ajuntament defensarà els interessos de tothom i arribarà fins a on calgui per tal de què el projecte sigui revisat i
s’apliquin les solucions (que ja existeixen) per evitar un disbarat que només comportarà perjudicis.

Més equipament tecnològic per a l’escola els
Quatre Vents
Al maig, l’ajuntament va fer entrega, en cessió, de 14 tauletes noves amb teclat a l’escola els Quatre Vents de Sant
Jaume, que es van afegir a les 10 tauletes que ja va donar
l’any anterior i als 6 router 4G que es van cedir als i les alumnes que ho van requerir.
L’ús de les noves tecnologies s’està mostrant com a una
solució als nous reptes que generen situacions com la viscuda durant el confinament. Amb la possibilitat de connectar-se per internet es va minimitzar el perjudici que va suposar el tancament de les aules i la pèrdua de les classes
presencials.

Tal i com estem evolucionant com a societat, la capacitació de les persones en el maneig de les TIC (Tecnologies
de la Informació i de la Comunicació) és cada cop més necessària i convé formar les futures treballadores en el seu ús
per a què puguin accedir al món laboral amb plenes garanties i sense perdre competitivitat.
L’escola és el lloc on els infants reben gran part de la formació que els servirà en el futur per adaptar-se a les noves
necessitats, per això és important que puguin comptar amb
les eines adequades per fer-ho i per això l’ajuntament els
dóna suport fent la inversió per acomplir-ho.
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El passat 28 de juliol es va publicar al BOE (Butlletí Oficial
de l’Estat) l’anunci pel qual es sotmetia a informació pública
l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa per construir un conjunt de parcs eòlics a l’Aragó i la corresponent infraestructura per transportar l’energia
produïda a través d’una línia de molt alta tensió (MAT) que
pretén travessar diferents comarques i passar pel municipi
de Sant Jaume dels Domenys.
El projecte preveu l’estesa de 5.716 metres de línia corrent trifàsica aèria al municipi, amb els suports metàl·lics
de grans dimensions (de fins a 70 metres d’alçada) que la
sostindran, amb els respectius massissos de formigó per a
cadascuna de les 4 potes per torre.
L’ajuntament s’oposa al projecte tal i com està redactat,
pels greus perjudicis que provocaran les afectacions mediambientals, paisatgístiques, salubres i econòmiques al territori i a tots els veïns i veïnes del municipi, amb la pèrdua de
massa forestal i terres agrícoles, l’augment de la contaminació acústica, l’exposició a camps electromagnètics que
poden afectar la salut de les persones i dels animals entre
moltes altres amenaces.
L’ajuntament va presentar al·legacions com a entitat pública per defensar els drets de totes les persones empadronades o propietàries de terres o immobles al municipi. Així
mateix, va animar a tothom per a què s’informés dels riscos
i amenaces que suposa l’estesa de la MAT, i si ho creien
oportú, que presentessin al·legacions particulars.
El 8 de setembre es va acabar el termini per presentar
les al·legacions al projecte a través de l’ajuntament, on se’n
van rebre 1.159, motiu pel qual es fa pública la satisfacció i l’agraïment als voluntaris i voluntàries de la plataforma

NOTÍCIES DESTACADES

Sant Jaume dels Domenys s’oposa a la MAT

ALTRES NOTÍCIES

Sant Jaume té comerç, t’hi esperem!
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Amb el lema “Sant Jaume té comerç, t’hi esperem!”
l’ajuntament de Sant Jaume ha activat una campanya per
promoure el comerç local.
Ja fa més d’un any que va irrompre la pandèmia de la
Covid-19 que ha posat a prova les empreses, comerços i
autònoms que han vist reduir els seus volums de negoci,
posant en perill la seva supervivència.
Entre els negocis, els comerços han estat un pilar en la
comunitat, obrint les portes per atendre les necessitats dels
veïns i veïnes que han pogut seguir fent una vida normalitzada dins de les limitacions. No ens han faltat els queviures
ni els productes bàsics d’higiene i de neteja, com tampoc
han perillat els serveis essencials gràcies a l’entrega de les
professionals que han estat sempre al nostre costat i ens
han servit a domicili quan ha calgut.
Dins del projecte de reactivació del comerç local, s’han
mantingut reunions amb el teixit empresarial del municipi,
per tal de fer accions conjuntes, a més de presentar-los el
resultat d’un estudi de promoció econòmica contractat a
una tècnica especialitzada en dinamització del comerç, que
permetrà començar a traçar una línia de treball amb l’objec-

tiu de dinamitzar el comerç local.
Entre les accions dutes a terme dins de la campanya es
van sortejar 50 targetes de 100 euros cadascuna per a consumir en els comerços adherits. Les targetes es van sortejar
davant de la secretària de l’ajuntament, de forma aleatòria
entre totes les persones majors d’edat empadronades al
municipi, i es van lliurar a les persones beneficiades. Durant
el mes de novembre es van lliurar altres 50 targetes més
amb el mateix import. A més, es lliuraran targetes moneder als 16 nadons nascuts i empadronats al municipi durant
l’any 2020, amb un import de 100 euros cadascuna que,
com les altres, s’hauran de consumir en qualsevol dels comerços i negocis adherits a la campanya. A finals d’estiu es
van penjar cartells a tots els nuclis animant la gent a fer-se
usuària del comerç local.
L’ajuntament destina una partida anual de 25.000 euros
per a la reactivació del comerç local, una part subvencionada per la Diputació de Tarragona, que es distribueixen
entre els diferents projectes amb l’objectiu de dinamitzar el
comerç i les empreses locals, incentivant la població a fer-hi
les compres i contractar-hi els serveis.

Pressupost participatiu 2021

Un dels objectius fixats per l’equip de govern de l’ajuntament era donar veu a la ciutadania a l’hora de dissenyar els
pressupostos del consistori, impulsant la seva participació
en una part dels mateixos.
Els pressupostos municipals de 2021 incorporaven per
primera vegada una partida econòmica destinada als pressupostos participatius, que es va establir en 20.000,00 EUR.
En aquesta primera edició es va proposar una la llista de cinc
projectes que es va sotmetre a la votació de la ciutadania. Es
va crear la plataforma Decidim.santjaumedelsdomenys.cat
per a què la gent pogués votar els projectes i per a què en
el futur tingui la possibilitat d’incidir en decisions importants
més enllà de votar a les eleccions cada 4 anys.
El projecte de senyalització d’itineraris i rutes al municipi
va ser el més votat per la ciutadania.
Un total de 23 persones van emetre el seu vot valorant la
idoneïtat dels cinc projectes proposats per l’Ajuntament. El

període de votació va estar obert de l’1 al 30 de juny de
2021 i la votació es va realitzar a través del portal decidim.
santjaumedelsdomenys.cat.
El projecte que va rebre el 48% dels vots i que serà executat aquest any per valor de 20.000,00 EUR, va ser la
senyalització d’itineraris i rutes pel municipi. Els següents
projectes més votats van ser la instal·lació de fibra als
punts aïllats del municipi (17%), fer millores a la Rambla
(13%), la renovació a LED lluminàries quadre del carrer de
Ramon Llull de la Torregassa (13%) i la renovació carrosses
de SSMM els Reis d’Orient (9%).
Si bé en aquesta primera edició de pressupostos participatius els projectes a votació van ser seleccionats per
l’equip de govern, es preveu que per a la segona convocatòria s’obri a tothom la possibilitat de presentar propostes
pròpies i que el conjunt de la ciutadania les pugui votar.

Reobertura del pas de
vehicles a l’obra de la Pujada

d’assessorament, acompanyament i resolució de dubtes i
de incidències, a la ciutadania, veïns i grans productors.
Un element imprescindible del nou servei de recollida selectiva és la deixalleria municipal al carrer de Barcelona, 11,
al polígon industrial dels Arcs. Amb aquesta instal·lació es
podrà oferir un millor servei a nivell d’horaris i fer una millor
valorització de les deixalles. Els plecs preveuen que la deixalleria sigui posada en marxa per l’empresa concessionària
un cop s’hagi resolt el contracte de construcció de l’obra.
El servei s’aplicarà al conjunt del municipi, inclosa la totalitat de la urbanització del Papagai mercès a un conveni de
col·laboració subscrit entre els ajuntaments de Sant Jaume
dels Domenys i de la Bisbal del Penedès. D’aquesta forma
es racionalitza la despesa pública dels dos ajuntaments.
El dèficit de l’actual servei de recollida de residus, comptant les despeses de recollida i tractament, és aproximadament de seixanta mil euros anuals. Amb el nou servei es
preveu congelar el preu de les taxes i eliminar el dèficit mitjançant la reducció dels costos de tractament.
La durada del contracte és de 6 anys, prorrogable en 2
anys més. El valor estimat anual mig és de 337.039,00 EUR
(IVA inclòs) i el procés de contractació es realitzarà sota regulació harmonitzada.

A la primavera van tornar
les Trobades amb l’equip
de Govern
Després d’un any en què no es van poder fer, per les
restriccions i les mesures presses contra la pandèmia
de la Covid-19, l’equip de Govern va tornar a programar les trobades amb els veïns i les veïnes dels nuclis
del municipi que es van fer a finals de maig i principis
de juny.
L’alcalde i els regidors van explicar les actuacions
dutes a terme i les previstes, així mateix es van posar
a disposició de les persones que van voler plantejar
qüestions relacionades amb la gestió del Govern municipal.

A l’agost es va reobrir el pas de vehicles al camí de la Pujada després d’un temps en què s’hi va estar treballant per
solucionar les afectacions provocades per la pluja al seu pas
per la riera del Marmellar.

Es buida i neteja la Bassa Gran
A petició del Cos d’Agents Rurals, l’ajuntament va buidar
i netejar la Bassa Gran en haver-se detectat una quantitat
important d’exemplars del petit peix Gambusia holbrooki,
originari d’Amèrica del Nord, considerada una de les 100
espècies invasores més perilloses a nivell global i que afecta greument a les espècies autòctones en els hàbitats on
s’introdueix. Es recorda la prohibició d’alliberar exemplars
d’aquesta i altres espècies al medi natural, motiu que podria
suposar una infracció penal.

La Festa de la Primavera,
música, màgia i cultura
Del 22 de maig al 6 de juny es va celebrar la Festa de la
Primavera als diferents nuclis del municipi.
A la pista de l’escola els Quatre Vents, la Banda Tribut Fito
& Fitipaldis va actuar en directe, a l’Hostal, en Gerard Mallorquí va explicar contes infantils, a Lletger es fa fer un show
amb màgia a càrrec de Hakuna Matata i a la Torregassa, The
Pocket Duet hi va posar música.
Aquests van ser dels primers actes multitudinaris que es
van organitzar després d’un període de restriccions i van ser
ben acollits per la gent que va poder gaudir dels espectacles
a l’aire lliure.
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Després de què la Junta de Govern local celebrada el 27
de juliol hagués aprovat definitivament els plecs del nou servei de recollida de residus, l’anunci de licitació es va publicar
al Diari Oficial de la Unió Europea i a la plataforma del contractes del sector públic.
El municipi de Sant Jaume dels Domenys tindrà doncs un
nou servei de recollida selectiva de residus a partir del gener
amb l’objectiu prioritari d’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 això a la recollida porta a porta de la fracció orgànica
i resta que actualment ja realitza l’ajuntament, s’hi sumarà
la recollida també porta a porta del paper i envasos. A la
via pública només hi romandran els contenidors de vidre.
S’obrirà un procés participatiu per escollir quins elements
substituiran els actuals emplaçaments de les illes de contenidors.
La campanya informativa durarà un mes, s’entregaran els
nous cubells, els imants d’horaris, les bosses compostables
i es facilitarà tota la informació del funcionament. S’ubicaran punts d’entrega i informació a tots els nuclis. Un altre
element diferenciador del servei actual és que el servei disposarà d’una persona amb el rol d’agent cívic o d’acompanyament que tindrà entre les seves funcions fer visites

ALTRES NOTÍCIES

Licitació del nou servei de recollida de residus

ALTRES NOTÍCIES

Sant Jaume dels Domenys ja disposa de perfil propi al Wikiloc
Wikiloc és una aplicació web híbrida i gratuïta que utilitza
contingut d’altres aplicacions web on es poden emmagatzemar i compartir rutes a l’aire lliure i punts d’interès de tot
el món.
Al perfil de Sant Jaume dels Domenys, al que s’hi pot accedir a través de https://ca.wikiloc.com, s’hi han publicat
rutes pel municipi amb diferents graus de dificultat i distàncies. La feina de crear els recorreguts ha estat feta en col·laboració amb el tècnic de Turisme del Consell Comarcal del
Baix Penedès.

En el futur s’aniran afegint noves rutes que, com en el cas
de les que estan publicades, estan senyalitzades en un mapa
amb indicacions del recorregut com la distància, el desnivell
acumulat, la durada estimada i sobre els punt d’interès.
Amb aquesta iniciativa es pretén obrir a tothom el gran
ventall de possibilitats que donen els nostres camins, per
fer-los a peu o amb bicicleta, per descobrir racons i per gaudir de la natura i del patrimoni que ofereix la nostra terra.

La Flama del Canigó va arribar a Sant Jaume dels Domenys
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Sant Jaume dels Domenys es va sumar a la tradició vinculada al solstici d’estiu i iniciada l’any 1955 per en Francesc
Pujada inspirat pel poema èpic de Jacint Verdaguer (Canigó,
1886). La vigília de Sant Joan es va anar a buscar la flama
a Bellvei, població del Baix Penedès encarregada de repar-

tir-la a la comarca aquest any.
Al vespre es va fer un breu acte a la plaça de Joan Roig,
davant de l’ajuntament i es va posar la flama a disposició de
tothom per tal d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan
o per endur-se una espelma a casa.

Sant Jaume va acollir el Festival EVA 2021
El Festival En Veu Alta de narració i tradició oral va arribar fins a Sant Jaume els dies
31 de juliol al Papiolet, on l’actriu Sandra
Rossi va presentar el seu espectacle de tradició oral “Sí, però no exactament...”, i el 7
d’agost a la Plaça del Botànic de Sant Jaume, amb el polifacètic Joan Vázquez i la seva
obra “Ocaña, reina de las Ramblas”, actuació que va cloure la programació del Festival
EVA 2021 que incloïa més de 60 vetllades
de narració oral, teatre, concerts, xerrades i
activitats de formació lectora repartides pels
municipis del Penedès.
L’objectiu del festival és posar en valor la
importància de la cultura, la col·lectivitat i les
propostes vinculades a la tradició oral, tot
generant espais de trobada culturals i estimulant que la gent es mogués pel territori.

Sant Jaume dels Domenys té un gran patrimoni cultural,
sovint oblidat, que no només el formen els vestigis romans i
medievals que hom pot visitar, sinó que també compta amb
un ric passat artístic, tant en les lletres, amb les obres de
l’escriptor Alfons Maseras o els estudis i cròniques del botànic Pere Claver Palau, com en la música, amb els Gonsers
de Sant Jaume, grup de gralles de principis del segle passat,
que van deixar escrites les partitures que ara s’han pogut
recuperar gràcies a l’Escola de Música Contrapunt.

Arran d’aquesta recuperació de partitures del grup domenyenc, l’ajuntament va organitzar una exposició on les va
presentar al públic en el local de les escoles del Papiolet. En
Jordi Quintana, estudiós investigador de les músiques per
gralla i flabiol del Penedès, va fer una ressenya històrica i les
gralleres de l’Escola de Música Contrapunt van interpretar
algunes peces dels Gonsers de Sant Jaume, en un acte que
va tenir lloc el dia 20 de juny.

ALTRES NOTÍCIES

Concert i exposició de la colla de grallers Els Gonsers de Sant Jaume

Acció pel Dia Internacional de l’Orgull LGBTI

Ball de bastons

La Llinyola

El passat dia 28 de juny va ser el Dia Internacional de
l’Orgull LGBTI, en commemoració dels disturbis ocorreguts
l’any 1969 a Stonewall als Estats Units.
L’ajuntament es va sumar a les celebracions pel reconeixement dels drets d’aquest col·lectiu, i per la lluita per la
llibertat en tots els aspectes de la vida, convidant les entitats
a participar en l’actuació que es va fer arreu del municipi, fer
visible la bandera que simbolitza el col·lectiu LGBTI.

SCR Sant Jaume

SCR Torregassa

SCR Lletger

Les entitats que es van afegir a la iniciativa van pintar amb
els colors de l’arc de Sant Martí, que representen la diversitat de les persones, diferents bancs situats a la via pública.
La Societat de Sant Jaume en va pintar un a la Carronya, les
de Lletger i de la Torregassa, cadascuna al seu nucli, el Ball
de Bastons a Cornudella, l’Agrupament Escolta els Xarel·los
a l’Hostal, els Gegants a l’Arquet i l’AMPA dels Quatre Vents
i l’associació de dones la Llinyola a Sant Jaume.

Xarel·los
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FESTES

Festes Majors
Encara que condicionadament per
les restriccions i les mesures que es
van haver d’adoptar per la covid-19,
s’han pogut celebrar les 5 festes majors amb una alta participació de la
població.
La primera va ser la de Cornudella,
organitzada per la Societat Cultural i
Recreativa de Cornudella que es va fer
del 2 al 4 de juliol i va tenir jocs per als
infants, esport amb la 5a edició de la
Milla de Cornudella, la Cercavila amb
la participació dels Gegants i els Diables infantils de Sant Jaume, música
amb Dicomòbil i en DJ Batet i art amb
l’exposició de pintures del Macari Calaf, entre d’altres, a més dels sopars de
germanor i el de final de festa.
Del 23 al 26de juliol es va fer la de
Sant Jaume, que va patir una reducció
del nombre d’actes respecte als anys
anteriors a la pandèmia però que van
ser seguits per molta gent, amb ganes
de passar-s’ho bé i recuperar la normalitat. Destacar l’espectacle del Quim
Masferrer, Bona Gent, que va esgotar les entrades, les versions del grup
Rocktàmbuls, el concert de l’Orquestra
Montecarlo i l’espectacle infantil amb
Reggae per Xics. Els grups populars
del municipi van ser els protagonistes
del Pregó a càrrec del Ball de Bastons,

Sant Jaume

els Versots i Carretillada amb el Ball de
Diables i Drac de Sant Jaume i l’Espanta-rucs del Penedès, que també
van participar a les Matinades amb el
grup de Gralles de Sant Jaume, i l’actuació de totes les colles en un acte a
la pista dels Bombers que va substituir
la tradicional Cercavila pels carrers del
poble. L’Andrea Méndez amb la seva
colla van posar punt i final a la festa
amb l’espectacle de Danses Urbanes.
Les festes van continuar al Papiolet, del 30 de juliol al 2 d’agost, organitzades per la Societat Cultural i Recreativa del Papiolet. Es va recuperar

Cornudella

la Cursa Campi qui Pugui que va arribar a la seva 15 edició. Hi va haver
l’espectacle de titelles “La Botànica
Oculta”, l’actuació del Ball de Diables

La Torregassa

El Papiolet

de Llorenç del Penedès i la narració
a càrrec de la Sandra Rossi “Sí però
no exactament...”, inclosa en el Festival En Veu Alta 2021. La música la van
posar el Jazz Attack Quartet, l’Ericah
Lein Group i el grup d’havaneres La
Petita Havana. El Papiolet també va
poder gaudir de les actuacions dels Diables infantils, els Gegants i el Ball de
Bastons de Sant Jaume així com dels
Gegants, Capgrossos i Banyetes de
Llorenç del Penedès.
La Festa Major de la Torregassa va
tenir lloc del 20 al 22 d’agost, organitzada per la Societat Recreativa i Cultural de la Torregassa, que va programar activitats participatives com les
sessions de zumba i de ioga, la cursa
popular “La Milla”, la Remullada amb
animació infantil i Festa de l’escuma
amb el grup Rovell d’Ou, el concurs de
petanca, una Bicicletada i una Caminada popular i el concurs de guarniment
de façanes. No va faltar la presència
dels grup de cultura popular amb els
Gegants, els Capgrossos, les Gralles,
el Ball de Bastons de Sant Jaume, el
Ball de Diables de Sant Jaume i l’Espanta-rucs del Penedès. El grup Carla
Cruells Quartet va oferir un concert de

jazz, el grup Vergüenza Ajena un concert de versions i el Duet Alma el concert que va cloure la festa.
La Festa Major de Lletger, celebrada del 8 al 12 d’octubre, va posar el
punt i final a les festes majors del municipi. Música amb el Gallo Enrockado,
The Pocket Duet i DJ Rubio, cultura
popular, activitats infantils i participatives van omplir el programa que com a
novetat va tenir un concurs de paelles
al que va seguir el multitudinari dinar
popular.

Lletger

