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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

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS
D.L.: B-35677/2001
DISSENY i MAQUETACIÓ: Xus Azor Creatius Gràfics · www.azordisseny.com
EDITA:

El passat dia 21 d’abril es va presentar l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) fet per l’empresa Desarrollo,
Organización y Movilidad, S.A., per encàrrec de la Diputació de Tarragona, a petició de l’ajuntament de Sant Jaume
dels Domenys.
L’EMUS és un requisit per a l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), i, tal i com estableix la Llei 9/2003 de
la mobilitat, cal que s’obri a la participació ciutadana per
a què s’hi puguin fer esmenes, suggeriments i propostes
abans no sigui presentat al Ple de l’ajuntament per a la seva
aprovació.
L’ajuntament va activar un apartat a la plataforma digital
de participació ciutadana Decidim, on s’hi pot trobar la documentació relativa per a què qui vulgui pugui consultar-la.
Des d’aquesta plataforma, qui ho va voler va poder presentar les propostes que va considerar.
L’objectiu del PMU és planificar les actuacions que s’hagin de dur a terme al municipi tenint en compte els criteris
de major sostenibilitat, equitat social, seguretat viària, impacte ambiental i competitivitat econòmica.

Segueix la mobilització
contra la línia
elèctrica de molt alta
tensió (MAT)
El passat mes de març la ciutadania es va tornar a mobilitzar i presentar al·legacions contra el nou projecte de la
MAT, que continua proposant la instal·lació de grans torres metàl·liques que trinxaran el territori i ens exposaran
la salut. Ja es van presentar al·legacions al projecte inicial
que contemplava que l’estesa de la infraestructura travessés el municipi, i en aquests moments el procés segueix
el seu curs. La nova proposta que fa l’empresa impulsora
del projecte tampoc és la solució. Traslladar la instal·lació a municipis veïns o on sigui, sempre que es pretengui
fer amb el traçat d’una línia aèria per transportar l’energia
produïda a 200 quilòmetres, fins a l’àrea metropolitana
de Barcelona, no és eficient ni sostenible, menys quan hi
ha altres alternatives i opcions que es poden dur a terme
sense provocar tants desequilibris socials, sanitaris, econòmics i ecològics.
L’ajuntament va col·laborar amb la plataforma ciutadana Domenys Dempeus! posant un espai a la seva disposició per a què poguessin recollir les al·legacions dels veïns
i veïnes. D’altra banda, el 14 d’abril l’ajuntament va donar
resposta, reafirmant-se en les al·legacions presentades
en període d’exposició pública al primer projecte, a les
al·legacions que la mercantil ENERGIAS RENOVABLES
DE ORMONDE 36 va presentar posteriorment.
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.

pas pel Papagai, fent que el límit passés pels carrers sense
partir parcel·les. El Decret de presidència de la Generalitat de
Catalunya del 14 de setembre de 2021 va aprovar l’alteració
dels termes municipals de Sant Jaume dels Domenys i la
Bisbal del Penedès i, posteriorment, el 17 de novembre de
2021, ambdós ajuntaments i la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat van signar l’acta de reconeixement de la línia de terme que assenyalen les tres fites, la primera es situa a l’eix del torrent de Sant Marc. Aquesta fita és
també comuna al terme municipal de Llorenç del Penedès, la
segona a la Muntanya del Toni i la tercera a les Quatre fites.
El cadastre està en procés d’actualitzar la delimitació
i BASE Gestió d’ingressos també, per tal de què enguany
cada habitatge rebi la liquidació d’impostos del municipi corresponent. Als i les propietàries afectades se’ls va notificar
que han de regularitzar els impostos i taxes que no s’han
liquidat aquests anys a causa d’aquest límit que dividia parcel·les.
L’acord al que s’ha arribat és un tràmit important per tal
d’avançar fins a solucionar els problemes urbanístics i administratius del Papagai.

Plaques solars per l’autoconsum a la coberta
de la pista de les escoles

El passat 21 de desembre va entrar en funcionament la
instal·lació de 26 mòduls fotovoltaics cristal·lins de 450W,
amb capacitat per generar fins a un total d’11,7 kW.
Les plaques es van muntar en una estructura coplanar
d’alumini que facilita la instal·lació de més plaques a la mateixa coberta en futures actuacions. Les corbes de consum
de l’escola, amb consums elevats que es realitzen en horari
diürn, fan que sigui l’edifici municipal més adequat per l’autoconsum d’energia elèctrica fotovoltaica sense bateries.
L’escola els Quatre Vents va programar activitats per explicar com funciona la instal·lació i per treballar els projectes
d’autoconsum energètic.
El cost de les plaques i de la instal·lació va ascendir a
13.847,87 EUR (IVA inclòs), subvencionats en un 90% per la

Horari d’atenció al públic a
l’ajuntament

Des del passat mes de març, l’horari d’atenció al públic
a les oficines de l’ajuntament és de dilluns a divendres de
09.00 a 13.00 h i les tardes de dilluns de 16.00 a 19.00
h. No és necessari demanar cita prèvia per ser atesos
presencialment per fer els tràmits dins d’aquests horaris
Tampoc no és necessari sol·licitar cita prèvia per fer
gestions amb Aqualia, que desplaça una administrativa a
les oficines de l’ajuntament, els dilluns de 16.00 a 19.00
h i els dijous de 10.00 a 13.00 h.
Per ser ateses pels Serveis Socials o pel Jutge de Pau,
continuarà sent requisit sol·licitar cita prèvia, per tal de
coordinar les diferents visites.

Diputació de Tarragona i amb un cost de 1.384,78 EUR per a
l’Ajuntament de Sant Jaume.

Servei d’assistència tècnica
municipal en l’àmbit de
l’ocupació
A l’abril es va posar en marxa el servei municipal d’atenció,
orientació i acompanyament a la inserció laboral per a persones en situació d’atur o en cerca de millora de feina, possible
per l’acord entre l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
i el Consell Comarcal del Baix Penedès.
El tècnic assignat al nostre municipi és el Daniel Bartra, qui
atén tots els dimarts de 9 a 14 h, en el despatx 10, del primer
pis del Centre Cívic (c. de la Carretera). Per ser ateses, les
persones interessades poden presentar-se dins de l’horari
assenyalat, tot i que es recomana sol·licitar cita per correu
electrònic a atmof2@ccbp.cat.
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Els ajuntaments de la Bisbal del Penedès i Sant Jaume
dels Domenys han aconseguit que la delimitació dels municipis a la urbanització el Papagai no divideixi parcel·les.
El gener de 2017 l’alcalde de Sant Jaume dels Domenys
i l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès es van reunir amb
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per proposar conjuntament i de mutu acord
una alteració del terme municipal dels dos municipis al seu

NOTÍCIES

Acord per la delimitació dels termes
municipals al Papagai

NOTÍCIES

Treballs de conservació i
restauració de l’aqüeducte
dels Arcs
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Estan en marxa tasques de conservació, restauració i manteniment
de l’aqüeducte romà dels Arcs i zona
propera. Les feines consisteixen en la
retirada de la vegetació existent al voltant del monument, la restauració de
les parts malmeses pel pas del temps
i provocades per actes vandàlics i la
realització d’una fotogrametria i planimetria.

Les feines tenen un cost de 14.217,50
€ IVA inclòs i estan sent fetes pel grup
d’Arqueòlegs.cat. L’actuació es completarà amb la instal·lació d’una nova
il·luminació a tot l’aqüeducte, que s’ha
contractat a l’empresa NIG per un import de 3.345,60 € IVA inclòs.
Es preveu que les tasques finalitzin a
mitjans de juny.

Senyalitzats els llocs d’interès del
municipi
Els punts d’interès del municipi s’han
senyalitzat amb plaques informatives
que expliquen breument les característiques de l’indret.
En alguns dels llocs les plaques han
estat posades en faristols d’acer patinable (conegut també per acer corten),
un acer d’aspecte oxidat que té una
composició química que protegeix la
peça de la corrosió atmosfèrica sense
perdre les seves característiques mecàniques.
Les plaques són de vinil i, a més del
text explicatiu, incorporen un codi QR
que adreça a un web on s’amplia la informació.
Els llocs que s’han senyalitzat són
l’Aqüeducte romà dels Arcs, la Necròpolis medieval cristiana, l’Església parroquial de Sant Jaume, l’Ermita de la
Mare de Déu dels Arquets, el Pi Gros,
la Font i safareig de la Bassa Gran,
l’Església Mare de Déu dels Àngels del
Papiolet, l’Església de Sant Andreu i
Santa Marina de Lletger, la Capella de
Sant Antoni Abad de la Torregassa,
la Torre Medieval de Lletger, el Pont
Romà i la Font i Safarejos del Papiolet.

En marxa el
protocol CER de
gestió de colònies
felines
Aquest passat mes de maig es va
fer l’acte de presentació del protocol CER de gestió de colònies felines a la Casa de Cultura.
A l’acte, representants de l’associació DRAC (Defensa i Rescat Animal de Catalunya) van explicar el
mètode CER (Capturar, Esterilitzar,
Retornar) per a evitar la reproducció
incontrolada de felins, reduir-ne les
poblacions i donar una millor qualitat de vida als gats que viuen al
carrer.
Les persones assistents van exposar les situacions en les que es
troben com a cuidadores i alimentadores de gats de carrer, una tasca
que fan de forma voluntària, generalment amb un cost econòmic que
elles mateixes han d’afrontar i sovint amb la incomprensió de veïns
i veïnes que entenen que aquestes
actuacions fomenten la concentració i proliferació de les colònies
felines, i no veuen els beneficis de
la seva existència, com a factor de
control de plagues urbanes com rosegadors, paneroles i altres insectes.
Per aquest motiu, l’ajuntament
va organitzar aquesta trobada, amb
l’objectiu de captar les impressions
de la ciutadania i presentar-los la
campanya dirigida a impedir que les
colònies segueixin reproduint-se de
manera incontrolada i acabar amb
l’abandonament de gats. Al desembre passat el Ple municipal va aprovar la nova ordenança municipal
reguladora de protocol d’actuació
pel control de colònies de gats de
carrer del municipi de Sant Jaume
dels Domenys.
Ja s’ha posat en marxa el protocol i s’han fet les primeres captures i esterilitzacions. També ha començat la creació d’un registre de
persones alimentadores i d’interessades en col·laborar en el projecte.
Com a voluntàries rebran el suport
de l’associació DRAC, que els proveirà dels elements necessaris, com
casetes, menjadors i abeuradors.
L’ajuntament aplicarà el mètode
CER, la forma més ètica i efectiva
per gestionar i reduir les poblacions
felines del carrer, un mètode que es
basa en tres fases.

creació i de com afiliar-se.
L’ajuntament aplaudeix aquesta
iniciativa empresarial que permetrà
la regidoria de Promoció econòmica
tenir un interlocutor amb qui tractar
per tal de seguir dinamitzant i promocionant l’economia local.
D’altra banda, està activa la campanya per fomentar el consum als

comerços i empreses locals per la
qual s’entrega una bossa a qui lliuri
la targeta segellada per cinc empreses diferents, com a prova d’haver
fet la compra en elles. La targeta es
demana a qualsevol dels establiments col·laboradors i es bescanvia
per la bossa a les oficines de l’ajuntament o a la Casa de Cultura.
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Protecció Civil de Sant
Jaume dels Domenys cerca
voluntaris i voluntàries

Dilluns de Pasqua, Aplec de
l’ermita de la Mare de Déu
dels Arquets

Les associacions de voluntaris de protecció civil a
Catalunya són entitats sense afany de lucre que possibiliten la participació ciutadana de forma regular en
tasques de protecció civil com a recurs del municipi en
el desenvolupament de les seves funcions en matèria
de protecció civil.
L’àmbit d’actuació de les associacions del voluntariat
de protecció civil de Catalunya és el terme municipal
corresponent i poden col·laborar amb altres municipis
a petició d’una altra autoritat de protecció civil (alcalde
o conseller d’Interior).
Els objectius principals de les associacions de voluntaris de protecció civil són la prevenció i actuació en
situacions de risc o catàstrofe i la protecció i socors de
les persones, els bens i el medi ambient en aquestes
situacions, i col·laborar amb el municipi amb la creació
i desenvolupament dels diferents plans d’emergència.
Protecció Civil de Sant Jaume dels Domenys obre
les portes a totes aquelles persones que vulguin formar part d’aquest projecte amb vocació de servei a la
comunitat. Qui estigui interessat en fer-se voluntari o
voluntària, ha de tenir fets els 18 anys, ser resident a
Catalunya, superar un programa de formació bàsica i
comprometre’s de manera escrita a conèixer i acceptar
la normativa i la planificació aplicables en matèria de
protecció civil.
Per a més informació contacteu per correu electrònic
a protecciocivilsantjaumedomenys@gmail.com

Després d’un parell d’anys sense poder gaudir d’aquesta festivitat tan esperada al municipi, per la situació de
crisi sanitària, enguany va retornar l’Aplec de l’ermita de
la Mare de Déu dels Arquets, que es celebrà el 18 d’abril.
La jornada va començar a les 12 del migdia amb la missa i la processó a l’ermita i tot seguit es va servir el dinar
popular amb la paella d’arròs com a plat principal.
Després de dinar hi va haver ball amb l’actuació del
grup Duet Rubí.
Els i les participants es aplegar en bon nombre i van
viure una bona celebració en companyia d’amics, veïns
i coneguts.
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Després de diverses reunions
promogudes per l’ajuntament, els
comerços, els establiments d’hostaleria i restauració i les empreses
de serveis del municipi, ja comptem
amb una entitat que els representi,
l’Associació de Comerciants del Municipi de Sant Jaume dels Domenys.
El passat dia 16 de maig, els i
les membres que formen part de
la Junta van signar els Estatuts de
l’associació, que neix amb l’objectiu
de representar, defensar, coordinar,
gestionar, fomentar i promocionar
els interessos comercials, econòmics, socials, laborals, i professionals -generals i específics- de tots
els seus membres davant les administracions públiques, els sindicats,
els i les consumidores i altres Organitzacions Empresarials.
Properament, la Junta de l’entitat
contactarà amb totes les empreses,
emprenedors i emprenedores susceptibles de formar part de l’associació per informar-les de la nova

NOTÍCIES

L’Associació de Comerciants del Municipi de Sant
Jaume dels Domenys es posa en marxa

NOTÍCIES

Diada de Sant Jordi
Enguany, la Diada de Sant Jordi la vam poder celebrar el
mateix dia 23 d’abril, amb un acte cultural que es va fer a la
Casa de Cultura i que va comptar amb la Maria Dolors Urgell
Xambó, qui va presentar el seu llibre “Memòria d’un temps”,
un recull d’històries, anècdotes i fets ocorreguts a Sant Jaume principalment entres els anys 1940 i 1960, els anys de la
infantesa i adolescència de l’autora.
El llibre, editat per l’ajuntament, està a disposició de qui el
vulgui llegir, a la Biblioteca Municipal Alfons Masera, ubicada
a la Casa de Cultura.
Després de la presentació, alumnes de l’Escola de Música
Contrapunt van interpretar peces del seu repertori.

Inauguració del mural
“Les nostres arrels són la
nostra identitat”

El 20 de març es va fer l’acte d’inauguració del mural pintat a la façana de la casa de Cultura que dóna a la Rambla.
L’acte va ser organitzat pel grup de joves els Festucs, impulsors d’aquesta creació artística en homenatge al territori i
a la gent gran del municipi.
Amb el nom “Les nostres arrels són la nostra identitat”
es va batejar l’obra feta per la vilafranquina Mariona Ríos.
El mural representa una dona que mira des de la finestra
de casa seva les terres que ha estat treballant tota la seva
vida. Per simbolitzar el vincle amb el camp i les vinyes, es
va pintar raïm dins d’un cistell i els pàmpols que decoren la
paret de la casa de la dona. L’acte va cloure amb un refrigeri
servit als assistents.
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El domenyenc Pol Manzanares va rebre el 2n premi a la Gala de
la Bona Gent de Tarragona 2021
A finals de març d’aquest any, el Diari de Tarragona va
celebrar l’acte d’entrega de premis de la Gala de la Bona
Gent de Tarragona 2021 en què el jove de Sant Jaume, Pol
Manzanares, va rebre el reconeixement per haver estat la
2a persona més votada, per darrera del Miquel Àngel Díaz.
“El premi reconeix les persones que destaquen per la passió que hi posen en el desenvolupament de les seves professions, amb compromís amb la societat i mostrant valors
com la solidaritat i l’empatia que contribueixen a fer un món
millor”, va introduir el director del Diari de Tarragona, Álex
Saldaña.
Els guardonats van rebre els diplomes i trofeus de mans
de representants dels seus municipis. En el cas del Pol, foren l’alcalde, Marc Palau, i la regidora de Joventut, Dolors
Miquel, qui li feren entrega del trofeu.
El Pol és conegut per la seva activitat a les xarxes socials,
on ha sobrepassat el milió sis-cents mil seguidors entre els
2 canals que gestiona a Youtube. Darrera de cada vídeo que
publica hi ha llargues hores de disseny i producció, una feina que comporta molta dedicació i força sacrificis.
Els representants de l’ajuntament, que el van felicitar per-

sonalment a l’acte, li desitgen en nom del municipi que segueixi posant passió en el que fa, com a camí per assolir els
seus objectius.

El Club de Futbol Marc Bartra acabarà la temporada amb
grans èxits assolits pels seus equips en totes les categories.
En el tancament de l’edició d’aquest butlletí, tres equips
del club ja s’havien proclamat campions dels seus grups,
l’infantil D en el grup 23 de la 2a divisió, l’Aleví D en el grup
46 de la 2a divisió i el prebenjamí A en el grup 12 de la categoria única. En el cas dels infantils i dels alevins, el campionat els suposa ascendir a primera divisió. Uns altres equips,
l’aleví C i el prebenjamí A 2020, han quedat campions de les
seves corresponents lligues.

Aquests són part dels èxits del club, aconseguits pels
seus 23 equips de totes les categories que participen en
campionats organitzats per la Federació Catalana de Futbol,
des de prebenjamins fins a juvenils, l’objectiu dels quals no
és assolir la primera plaça, sinó formar els infants i joves
en una pràctica esportiva que requereix disciplina, esforç i
treball en equip.
L’ajuntament felicita tots els jugadors, les jugadores i tècnics per la feina que han fet durant tota la temporada.

NOTÍCIES

Exitosa temporada del CFB Marc Bartra
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5è aniversari de l’Espanta-rucs del Penedès

El 14 de maig l’Espanta-rucs del Penedès va celebrar
el seu 5è aniversari amb una festa en què van barrejar
actuacions de cultura popular amb música.
Per la tarda es va fer la plantada de les bèsties, entre les que hi havia convidades representants de Santa
Margarida i els Monjos, Solivella, Sant Cugat Sesgarrigues, Cambrils, el Vendrell i la Granada del Penedès, a
més de l’amfitrió de la festa, l’Espanta-rucs del Penedès i el Drac de Sant Jaume dels Domenys. Ho va seguir una tabalada i un correfoc amb enceses de lluïment

i per acabar música amb DJ Marc Batet i DJ Roger.
Tot i que l’Espanta-rucs del Penedès fou creat fa
molts més anys al Vendrell, aquest va ser cedit a altres colles fins a trobar una ubicació estable fa cinc
anys a Sant Jaume, on ha estat restaurat i mantingut en
perfecte estat gràcies a l’empenta d’uns joves que han
anat engrescant a gent del municipi i d’altres poblacions veïnes, fent que es consolidi entre les colles de
cultura popular i tradicional i segueixi amb un constant
creixement.

NOTÍCIES

Jornades d’entitats 2022
Les Jornades d’entitats és una festa impulsada i coordinada pel Grup de
Joves els Festucs que té lloc cada dos
anys al municipi de Sant Jaume dels
Domenys, on les entitats organitzen
actes per dinamitzar el poble durant
tres dies. Enguany es van celebrar els
dies 6, 7 i 8 de maig, després de què
s’haguessin d’ajornar l’any 2021 per la
pandèmia de la covid.
Les Jornades tenien com a lema “Recuperem la festa!” i van comptar amb
la participació de 16 entitats i associacions del municipi que van organitzar
diversos actes que es van repartir entre

Lletger, Cornudella, el Papiolet, la Torregassa i Sant Jaume.
L’AMPA de l’escola els Quatre Vents
va encetar les jornades amb un campionat de futbolí i la Societat de Sant
Jaume amb el Socifòrum “Transició
energètica, No a la MAT!!!” presentat
pel Dr. Òscar Saladié. Per la nit de divendres els Festucs van oferir un sopar
popular amb música i jocs inflables.
Dissabte, 7 de maig, pel matí la Societat de la Torregassa va preparar
l’esmorzar popular i la Societat de Cornudella va fer un Taller d’orientació en
família. Per la tarda l’Associació Virgen

10è aniversari dels Gegants
i Gralles de Sant Jaume
Els dies 28 i 29 de maig es va celebrar el 10è aniversari dels Gegants i
Gralles de Sant Jaume dels Domenys.
Hi va haver activitats els dos dies,
que van començar dissabte amb una
mostra del procés de creació dels capgrossos, un concert on es va presentar
la nova cançó per commemorar l’aniversari, actuacions del folklore popular
del municipi, amb la participació de
l’Espanta-rucs del Penedès, el Ball de
Bastons de Sant Jaume i el Ball de Di-

ables i Drac de Sant Jaume, i un sopar
popular seguit per la presentació del
capgròs i un concert amb El Gallo Enrockado i DJ Batet.
Diumenge es va fer la plantada dels
Gegants i de les colles convidades
provinents de la Bisbal del Penedès,
Sant Marçal, Calafell, Clariana i Sant
Quintí de Mediona, seguit de la cercavila, i per acabar els actes, un vermut
amenitzat amb la música de l’Aida i Júlia i el DJ Rubio.

del Rosario va fer una classe de zumba
i la Llinyola amb la Societat del Papiolet i l’Escola de Música Contrapunt van
organitzar un concert. Per la nit, el Ball
de Diables i l’Espanta-rucs del Penedès van fer el Bingo seguit de música
amb els DJ’s Ràdio Esventada i Marc
Batet.
Diumenge, 8 de maig, pel matí l’Agrupament Escolta els Xarel·los va dinamitzar Tallers infantils i la Societat de Lletger activitats per a la quitxalla. Al migdia
el Ball de Bastons i Gegants de Sant
Jaume van oferir el Vermut electrònic.
Per finalitzar les jornades es va fer una
Cercavila amb tots els grups de cultura
popular i tradicional del municipi.
L’ajuntament agraeix la implicació
de totes les entitats que van participar,
fomentant l’associacionisme que sempre ha caracteritzat la gent del nostre
municipi.

Revetlla segura
Amb l’estiu arriben a Catalunya
les celebracions de festes populars
i tradicionals com les revetlles, amb
l’increment de l’ús de material pirotècnic i l’encesa de fogueres.
Els consells de protecció civil
volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l’ús d’aquest
material, riscos davant dels quals
són vulnerables tant les persones
com el medi natural. A l’hora de
comprar petards assegureu-vos
que siguin homologats i fer-ho en
un establiment autoritzat, cal llegir
les instruccions de cada article i
no guardar-se petards a les butxaques. Durant el seu ús, no subjecteu els petards amb les mans ni els
poseu a prop de la cara ni del cos,
utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i
similars, enceneu sempre la metxa
per l’extrem, perquè us doni temps
d’enretirar-vos, no llanceu mai petards contra ningú i si un petard no
s’encén bé, no el toqueu fins al cap
de mitja hora i remulleu-lo.
Es recorda que no està permès
llançar coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.

