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Fem millores

al poble i a les
urbanitzacions
intervingut en el dia a dia del funcionament de l’Ajuntament i de les administracions públiques en general, tot i que
no hem deixat de treballar per tal que
els projectes que tenim entre mans no
quedessin en un calaix i poguéssim
avançar.

Enguany, ja hem pogut celebrar la Festa Major, amb un format diferent a l’habitual a causa de les restriccions per la
Covid-19, així com també les festes del
Segar i del Batre. D’aquesta manera,
seguim compromesos amb les festes
tradicionals.

En aquesta edició, us posem al dia de
diferents actuacions que portem a terme al poble: les obres de reforma del
carrer de la Creu i la millora de l’enllumenat al carrer Major. També hem fet
obres de millora a l’Escola i estem tirant
endavant un nou local de joves a Mas
del Plata.

En aquest sentit, m’agradaria fer esment, de manera breu, a la problemàtica que es va ocasionar durant la Festa
Major de Mas del Plata, quan el regidor
Salvador Pérez, com a president de
l’AVUC, va organitzar, per la seva banda i sense informar l’Ajuntament, les
activitats festives, suplantant càrrecs
que no ostentava. Considero que es
tracta d’una conducta totalment rebutjable i, per això, tots els grups municipals vam donar suport a la moció de
Caminem Tots Junts per demanar-ne
la seva dimissió.

Benvolguts i benvolgudes,

Estem començant a afrontar la represa
i deixant enrere, poc a poc, la pandèmia de la Covid-19, que ha estroncat la
nostra vida quotidiana i que també ha

Pel que fa a les urbanitzacions, ja han
començat les obres a la plaça Alfredo
Garrido (Mazinger Z) de Mas del Plata, on també hem posat bústies noves.
També estem pendents de poder licitar
les obres al Castell de Can Ruy i hem
estrenat la pista polivalent a Miralcamp.

Javier Romero, Alcalde
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teniu a les vostres mans el tercer número de la revista municipal que, poc a
poc, va agafant embranzida. Es tracta
d’un espai en el qual us informem de
tots els projectes que s’estan portant
a terme al global del nostre municipi i
que també volem que es converteixi en
un espai de participació, en el qual les
entitats hi pugueu dir la vostra. Per això,
us seguim convidant a col·laborar-hi.

Neteja

de parcel·les
Durant l’any, anem fent tasques de conservació i
manteniment del nostre entorn. En l’anterior número
d’aquesta revista, us explicàvem que havíem fet neteja de
diferents abocadors il·legals i de les diferents parcel·les de
propietat municipal, dels boscos, camins i zones verdes.
Ara, demanem als veïns i a les veïnes que mantinguin netes les seves parcel·les, una tasca de manteniment que ens
permet rebaixar les possibilitats d’incendi, però que també
serveix per reduir les colònies d’animals: rates, porcs senglars, etc. De moment, hem fet requeriments a una bona
part del veïnat, però no ens quedarà més remei de començar a imposar sancions econòmiques si no mantenim net
el nostre entorn. De fet, ja s’han començat a enviar les primeres cartes als veïns i a les veïnes que persisteixen en no
netejar les seves parcel·les.
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Estrenem les reformes del carrer de la Creu
Les obres de remodelació del carrer
de la Creu, al nucli urbà, van quedar
enllestides a finals d’estiu. El projecte,
iniciat el mes de maig, contemplava
l’aixecament del formigó actual i la renovació de la xarxa de clavegueram,
així com també la revisió de la xarxa
d’aigua. El carrer s’ha pavimentat de
nou a un sol nivell, de manera que, així,
es facilita la circulació de les persones
amb mobilitat reduïda o que van amb
cotxet per a infants.
El projecte ha costat 68.000 euros
provinents d’una subvenció del Pla
d’Acció Municipal de Tarragona (PAM).
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Més enllumenat
al carrer Major
Durant els propers mesos, portarem a
terme un projecte que ens permetrà
millorar l’enllumenat del carrer Major.
Posarem més lluminàries al tram de la
Font del Sant Crist fins a l’entrada de
la carretera, on ara hi ha una manca
evident de llum. La nova il·luminació
serà amb tecnologia LED i permetrà
un estalvi energètic.

Inaugurem una

nova pista de
petanca
Estem contents de poder-vos explicar
que fa unes setmanes vam inaugurar
la nova pista de petanca, un projecte
que hem impulsat a petició del Club
Petanca Mas del Plata.
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Aquest equipament esportiu nou
s’ubica al costat del pavelló poliesportiu i permetrà que el club, que està
federat i és subcampió d’Espanya,

pugui acollir competicions d’alt nivell i
segons les dimensions de la pista que
s’exigeix per normativa. La intenció és
crear una escola de petanca i que s’hi

puguin fer activitats durant tot l’any. El
projecte ha tingut un cost aproximat
d’11.000 euros més IVA.

Comencem les obres de la tercera fase de

pavimentació i xarxa
d’aigües pluvials de Mas
Plata
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A principis del mes de setembre, començàvem les obres de millora
de la Urbanització Mas del Plata, en la seva tercera fase, un
projecte que inclou la incorporació a la xarxa d’aigües residuals
i d’aigües pluvials, a tot el tram des de la rotonda del carrer
Principal fins a la cantonada del carrer Tremp, així com també els
treballs d’asfaltat.
Així, els operaris de Sociedad General de Aguas de Barcelona (empresa adjudicatària de l’obra) ja fa setmanes que treballen sobre el terreny, en unes obres
que tenen un termini d’execució de sis mesos.
El projecte té un cost previst de 704.369,71 euros sense IVA (852.287,35 euros
amb IVA) després de ser escollida com a oferta més avantatjosa en un procés
de licitació en el qual s’hi van presentar tres empreses més: Gestión Ingenería
y Construcción de la Costa Dorada. S.A (738.173,03 €), Romà Infraestructures i
Serveis S.A (712.341,60 €) i Auxiliar de Firmes y Carreteras S.A.U (767.262,79 €).
Les obres han començat amb cert retard i demanem disculpes a tots els veïns i
a totes les veïnes per les molèsties que puguin ocasionar els treballs.

Manteniment i
conservació als
carrers de Mas del
Plata

Aquest passat mes de setembre, també s’han realitzat treballs
de conservació als carrers de la Urbanització Mas del Plata. Les
obres han consistit en refermar el terra dels carrers i s’ha alternat
el pas de vehicles en períodes curts de temps per tal d’evitar al
màxim les molèsties als veïns i a les veïnes.
A més, també s’ha arreglat un camí per tal de facilitar l’accés als
vehicles mentre durin les obres.
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Remodelem la
plaça Alfredo Garrido
(Mazinger Z)
A principis del mes d’octubre,
començàvem les obres de reforma
de la plaça Alfredo Garrido. La que
es coneix, popularment, com a plaça
de Mazinger Z, es convertirà en una
gran àrea verda i de lleure al bell mig
de la Urbanització Mas del Plata. Amb
més de 6.000 metres quadrats de
superfície, es preservarà la major part
de la vegetació amb la qual ja compta,
però es netejarà i regularà tot el
perímetre del terreny. Actualment, la
zona es troba tancada i només és d’ús
exclusiu dels veïns i de les veïnes.

La plaça es dotarà de nous serveis. En primer lloc, es reserva un espai amb una
plataforma de formigó per a la instal·lació d’una caseta per a serveis de bar i una
àrea de pícnic. També serà visible un mòdul prefabricat amb dos banys connectats a la xarxa de serveis i s’habilitarà un espai com a aparcament. A més,
es conservarà l’espai de bancs i papereres, així com s’instal·larà una font d’aigua
potable i es millorarà l’enllumenat amb tecnologia LED.
L’obra també inclou la remodelació de la zona destinada a parc infantil, on  es
col·locarà una tanca perimetral amb l’objectiu de separar els diferents espais.
D’altra banda, està previst que s’hi instal·li una tirolina, una xarxa d’escalada i un
castell multijocs.
El projecte de millora del parc de la plaça de Mazinger Z té un pressupost d’execució per contracte de 118.681,83 euros. Es preveu que les obres quedin enllestides a finals d’any.

Deixem de fer el mercat ambulant a Mas del Plata
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Aquest mes de novembre, hem deixat de fer el mercat ambulant de la
Urbanització del Plata. Lamentem haver hagut de prendre aquesta decisió,
però des que el vam posar en marxa

el passat mes de maig, l’afluència de
gent no ha sigut suficient per tal de
poder mantenir aquest servei, que
oferia productes de proximitat als veïns i a les veïnes de la urbanització.

No obstant, mantenim el mercat ambulant del poble, que es fa els dilluns,
al carrer Teuleria, de les 09.00h a les
12.00h.

Reparem desperfectes
a l’escola ZER La Parellada

Durant els últims mesos, hem fet actuacions de millora a
l’Escola de Cabra del Camp, ZER La Parellada, ja que l’edifici presentava alguns danys estructurals com l’aparició de
fissures i esquerdes, segurament, a causa de petits moviments del terreny, i que han acabat trencant part de l’enrajolat i que també han afectat als tancaments metàl·lics.
També es van detectar altres patologies, com les conduccions d’aigua de coberta o del sistema de sanejament, ocasionant taques d’humitat per filtració en diversos espais de
l’edifici.
D’aquesta manera, i per tal de garantir la seguretat, la salut
i la higiene als alumnes de l’escola, s’han reparats els desperfectes, unes obres que han ascendit a 3.060,76 euros.
A més, s'han instal·lat plaques solars a la teulada de l’escola,
un projecte amb el qual ens comprometem amb l’ús de les
energies renovables que, al mateix temps, ens permetran
caminar cap a l’estalvi energètic.

Adquirim material de joc
per a la llar d’infants
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També hem comprat una font nova, ja que l’anterior s’havia
espatllat.

Aquest inici de curs, també hem
adquirit joguines noves per als nens
i per a les nenes de la llar d’infants,
amb l’objectiu de renovar el material
que ara ja estava molt desgastat. Els
més petits del poble tenen una casa
nova, un tobogan i altres joguines per
gaudir de l’espai de lleure!
Estem contents del funcionament de
la nostra llar d’infants, on ara tenim
llista d’espera per poder inscriure-hi
els infants.
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Impulsem un espai pels joves
de les urbanitzacions

Abans que s’acabi l’any, tenim previst
inaugurar un nou espai de trobada
per als joves de les urbanitzacions
de Cabra del Camp, i que es complementarà amb el que ja tenen els joves
del nucli urbà. Aquest local s’ubicarà
en un espai darrere del local social
de la Urbanització del Mas del Plata,
que ara serveix com a punt de reunió
d’aquests.
Actualment s’està condicionant el local per tal que els joves que el facin
servir s’hi trobin a gust: es pintarà i es
refarà el terra, així com també s’hi instal·larà mobiliari.
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A partir d’una reunió entre l’Ajuntament i els joves que tinguin la inquietud de tenir un espai de trobada, es
podran conèixer les seves necessitats
i també es posaran les normes d’ús
del local.

Instal·lem
bústies noves
a Mas del Plata

El passat mes d’octubre vam instal·lar
150 bústies noves a Mas del Plata,
que han servit per millorar les que ja
hi havia i posar-ne més. Es troben situades a l’entrada de la urbanització,
al costat del restaurant.

Disposem de

noves pistes
de frontó

Ja fa uns mesos que, els veïns i les
veïnes de Cabra del Camp poden
tornar a fer ús de les pistes de frontó que hem arreglat a la Urbanització
Mas del Plata. D’aquesta manera, fomentem i promovem l’activitat física i
els hàbits de vida saludables.
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Esperem que en gaudiu!

Moció

de condemna

Seguidament, podeu llegir la moció presentada pel grup
Caminem Tots Junts:
Els regidors de l’equip de govern del grup municipal de “Caminem Tots Junts” volem posar de manifest el més profund rebuig a la conducta duta a terme pel regidor Salvador
Pérez Serrano. Els fets es van produir el passat estiu, quan
vam rebre una trucada del representat dels grups musicals
contractats per l’Auntament per les festes del Mas del Plata,
qui ens va comunicar que el senyor Salvador s’hi havia posat en contacte per dir-li que ell, com a president de l’ associació AVUC, és qui organitza tots els actes de la festa i que,
per tant,es posin en contacte amb ell per qualsevol cosa
que necessitin, ja que l’Ajuntament no vol organitzar cap
acte. La resposta de la representant va ser, textualment,
de sorpresa, ja que l’Ajuntament era qui havia contractat
tots els grups musicals. Davant la incredulitat i el dubte de
les explicacions fetes pel senyor Salvador, la representant
ens comunica el fet i, evidentment, rebutja la conducta del
senyor Salvador.
No obstant això, el senyor Salvador, conscient de com funcionen els protocols entre ajuntaments, va contactar amb
la senyora alcaldessa del Pont d’Armentera per convidar-la
a fer el pregó de Festa Major (acte suspès per l’Ajuntament),
també recorrent a falsedats i suplantant un càrrec que no li
pertoca. L’alcaldessa, en descobrir l’engany es va posar immediatament en contacte amb l’alcalde de Cabra del Camp
per aclarir els fets, demanant disculpes al propi alcalde i
mostrant el seu malestar per la conducta del senyor Salvador: evidentment, no pronuncià el pregó. Per si no fos

suficient, el dia 6 d’agost, el setmanari El Vallenc va publicar la notícia, en la qual es remarcava que els actes de
la Festa Major estaven organitzats per l’associació AVUC.
Evidentment, es van publicar tots els actes contractats per
l’Ajuntament, generant confusió i, clarament, amb la voluntat d’enganyar els propis veïns. En posar-nos en contacte
amb el setmanari El Vallenc, ens van comunicar que havia
sigut el senyor Salvador qui els havia transmès  la informació. Notablement molestos per aquest fet, ens van transmetre les seves disculpes i ens van dir que, a partir d’ara
no publicarien res sense verificar la informació. Per acabar
d’arrodonir els fets, l’associació AVUC va imprimir i divulgar
per les xarxes socials un cartell amb els actes de les festes
on s’ especifica que són ells els organitzadors. L’Ajuntament
va demanar explicacions a la presidenta, que ens va comunicar que això, com la resta de fets exposats, van fer-se
sense el seu consentiment i ens va manifestar la voluntat
de dimitir del seu càrrec arran de tot plegat.
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Aquest estiu, el grup de Caminem Tots Junts va impulsar una moció per condemnar l’actuació del regidor
Salvador Pérez Serrano, de qui en demanava la dimissió per suplantar càrrecs que no li pertocaven per
organitzar la Festa Major de Mas del Plata, com a president de l’AVUC. La moció, aprovada també per la resta
de grups de l’Ajuntament: Futur-o i Acord per Cabra, va posar de manifest la incomoditat i el malestar per una
situació que, com a Ajuntament, considerem que no s’hauria d’haver produït. La moció es va presentar en sessió
plenària i el regidor Salvador Pérez Serrano no ha deixat el càrrec.

Per tot el que hem exposat i davant la conducta reprovable, per una manca d’ètica i respecte ,suplantant identitats
i càrrecs que no li corresponen,posant en compromís la relació entre ajuntaments i creant intencionadament malestar
i confusió entre els veïns del municipi, el grup municipal
de “Caminem Tots Junts” demanem la dimissió del regidor
senyor Salvador Pérez Serrano, alhora que fem un prec a la
resta de grups municipals perquè s’adhereixin a l’esmentada moció.
Grup Municipal de Caminem Tots Junts
Cabra del Camp, 28 d’Agost 2021

9

Nova pista polivalent
a Miralcamp
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Des de principis d’aquest 2021, l’Associació de Veïns
Miralcamp residencial compta amb una nova pista
polivalent. L’equipament esportiu de formigó permet als
veïns i a les veïnes jugar a futbol. L’Ajuntament de Cabra
del Camp també estudia col·locar dues cistelles per a la
pràctica del bàsquet.
Aprofitant l’etapa final de la pandèmia de la Covid-19, el
consistori   vol aprofitar la pista com a espai per celebrarhi festes i activitats diverses, ja que també disposa d’un
escenari no funcional. El consistori també ha netejat les
zones comunes de jardineria de tot el perímetre.

El projecte de Can Ruy,

a punt de licitar-se
El projecte de recuperació de Can Ruy està a l’espera de
licitació. El castell té una superfície de 2.383 m2 dels quals
se’n ocuparan, només, una part. El projecte es basa en la
recuperació d’una de les façanes, l’habilitació d’una sala polivalent per a festes i celebracions i una zona de servei o
cuina.
Aquesta és una de les obres més importants que hem projectat aquest mandat, pel fet que aconseguirem recuperar
un espai històric al municipi. Actualment, la zona es troba
en desús i, quan finalitzin les obres, se’n beneficiarà l’Associació de Veïns de Can Ruy.
A finals de l’any 2020, vam netejar tot l’entorn del Castell
de Can Ruy amb l’objectiu de començar les obres durant
el 2021.

10

Com ja havíem anunciat, hi destinarem un pressupost de
prop de 115.000 euros.

Contribuïm a
millorar la salut
de les nostres mascotes

Com funciona el servei?
• Les oficines municipals entreguen una papereta identificativa a les persones
que acreditin ser veïnes del poble i que caldrà presentar al centre veterinari.
És de caràcter intransferible i no s’aplicarà el descompte presentant altres
documents.
• Pel que fa a les consultes sobre els preus dels serveis disponibles, horaris,
condicions o qualsevol dubte que pugui sorgir,es fa directament amb el centre
veterinari.
• La visita serà sota cita prèvia.
• La informació del nom, telèfon i adreça quedarà reflectida a la papereta.
• El cost de la visita es pagarà directament al centre veterinari i el propietari
n’és el principal responsable.
L’Ajuntament no es fa càrrec ni es responsabilitzarà dels pagaments.

A favor

dels drets LGBTI

LGBTI, que posa sobre la taula el debat sobre la tolerància
i la igualtat de les persones lesbianes, bisexuals, gais
o transsexuals, intersexuals, queer i altres orientacions
sexuals o d’identitat de gènere.

L’Ajuntament de Cabra del Camp està compromès amb
la defensa dels drets del col·lectiu LGBTI i el 28 de juny
ens vam adherir al Dia Internacional per a l’Alliberament

Considerem la importància de construir una societat
socialment justa i igualitària, sense discriminacions.
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Recordem a tots els veïns i a
totes les veïnes que mantenim
el servei veterinari que es
realitza a través d’un centre
veterinari col·laborador i que té
per objectiu el benestar animal,
cuidar la salut de les mascotes i
evitar l’abandonament. El centre
veterinari ofereix, a preus reduïts,
vacunacions, esterilitzacions de
gats i gossos i posar el xip als
animals de companyia.
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L’Albert Fontova Salvía s’acaba de proclamar campió de
Catalunya i d’Espanya de motocròs. Té divuit anys i és veí
de Cabra del Camp. Actualment, compagina les carreres
amb els estudis d’ADE a la URV, encara que assegura que és
difícil compaginar els estudis amb les competicions.
T’acabes de proclamar campió de Catalunya i d’Espanya,
com et sents?
Sincerament, estic molt feliç de veure reflectit, amb aquests
dos títols, com tot l’esforç que hi ha darrere obté els seus
resultats. Em sento molt satisfet amb mi mateix per haver
complert els objectius que em vaig proposar a principi de
temporada.
Havies pensat mai que podries arribar fins aquí, a nivell
professional?
Quan era més petit i guanyava un campionat de Catalunya
o una carrera del campionat d’Espanya pensava que algun
dia arribaria a ser com els meus ídols i arribar a nivell profesional guanyant els campionats. Jo sabia que amb esforç
i sacrifici sí que podria, algun dia, arribar on sóc avui en
dia. Tot i això, encara queda molt per arribar realment a ser
100% professional.
Quins són els teus propers objectius?
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Pel proper 2022, el meu objectiu principal és guanyar carreres del campionat del món Youth i, si és possible, guanyar
el mundial. Si no, acabar al top tres. També guanyar el campionat d’Espanya de Junior Open.

Quan fa que t’hi dediques? Qui et va introduir en aquest
esport?
Quan tenia 3 anys, el meu pare em va regalar una moto i,
des de llavors, m’hi he dedicat. Als 6 anys, vaig començar a
competir i a dedicar-hi més temps. De manera professional,
fa uns dos anys. El meu pare va ser qui em va introduir en
aquest esport i després tota la meva família sempre m’ha
recolzat.
Com és el teu dia a dia? Quantes hores entrenes, quines
hores són les teves rutines, etc.
El meu dia a dia varia segons les dates de les competicions. En pretemporada, entro gairebé cada dia amb la moto
i també faig una mica de gimnàs. En setmanes de carreres,
no vaig tant en moto per evitar lesions i, si coincideixen
dos o tres cap de setmanes de carreres, pràcticament no
vaig en moto per descansar. Quan hi ha mesos sense carreres, descanso uns dies, tot i que segueixo fent gimnàs i,
quan es tornen a apropar les carreres, torno a entrenar molt.
Acostumo a enfocar els entrenaments segons les carreres
que tinc, és a dir: si sé que en una carrera hi haurà cronos
molt ràpides, entreno això, si hi ha trams o cronos mès revirades, entreno això altre. En època de pretemporada, també faig motocròs i entreno una mica de tot. Pràcticament,
dedico gairebé tot el dia als entrenaments, però sobretot
els matins. Em passo tot el matí damunt la moto, ja que les
carreres són de dos dies de les 9 del mati fins les 4 de la
tarda cada dia i requereixen tenir un gran físic.

Guanyadora del concurs de Sant Jordi
L’Aina Barranco Heredia va proclamar-se guanyadora del concurs de Sant
Jordi que vam organitzar i que consistia en elaborar una rosa amb materials
reciclats i penjar-la als balcons, finestres o portes de casa. Des de l’Ajuntament la felicitem a ella i, també, al seu germà, que va rebre un diploma participatiu. Es tractava d’una iniciativa adreçada, sobretot, a infants i joves, per tal
de desenvolupar la imaginació i l’entreteniment en família.
Tot i les mesures restrictives de la Covid-19, la diada de Sant Jordi 2021 de
Cabra del Camp recuperava la presencialitat. Per exemple, durant tot el dia
23, s’instal·laven parades al poble, entre les quals n’hi havia una de l’Associació
de Dones.

Torneig de Futbol Sala
2 n S E M E S T R E D E 2 0 2 1. N ú m . 3

L’últim cap de setmana del
mes de maig, va tenir lloc el 2n
Torneig Futsal de Cabra del
Camp.

La competició va ser organitzada i dirigida pel club Futsal Cabra del Camp, amb
la col·laboració de l’Ajuntament i els patrocinadors: Restaurant Mas del Plata i
Restaurant La Sort. També hi van col·laborar: Construccions L’Era, Bar Restaurant
Cabra, Repsol Pla de Santa Maria, Bigmat Queralt, TGD digital i Graff2000.
La classificació va ser la següent: Familia Palestina, TILMAR. F.C. i Transbenito.
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Festa del Segar
i del Batre

Mantenim viva la nostra tradició
rural i homenatgem la figura del
pagès amb la celebració de les
festes del Segar i del Batre, que
rememora la manera tradicional
de fer aquestes tasques agrícoles.

Festa de la Castanyada i Halloween
al Mas del Plata
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El passat diumenge, 31 d'octubre, els veïns i les veïnes de
la Urbanització Mas del Plata van celebrar la festa de la
Castanyada-Halloween, organitzada per l’Associació de
Dones del Mas del Plata amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cabra del Camp, l’Associació Mas Animals, Bimbo,
Palau, Ursa i Esclat. Hi van participar prop de 80 nens i nenes i unes 400 persones van participar de la festa.

Juk Battles
Durant tot l'estiu, els joves de Cabra del Camp van poder
participar de les Juk Battles, una lliga freestyle amb micro
obert que va tenir lloc al poliesportiu del poble.

Els nous veïns del poble
Totes les parelles de Cabra del Camp que fan créixer la família i que contribueixen a fer gran el poble, reben, des de fa
mesos, una cistella amb productes per a recent nascuts.
Estem contents! Els últims mesos, hem tingut molts naixements. Donem la benvinguda a la Noemí, a l’Enzo, a la Lara, a
l’Álvaro, al Dylan, a la Yulia i a la Vega, els petits nous veïns i les petites noves veïnes de Cabra del Camp!

Álvaro

Dylan
2 n S E M E S T R E D E 2 0 2 1. N ú m . 3

Enzo

Lara

Yulia

Noemí

Vega
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Celebrem la Festa Major
Aquest estiu, vam recuperar la Festa Major d’Estiu, que va tenir lloc del 21 al 23 d’agost, adaptant-la a la situació d’emergència
sanitària per la Covid-19, potenciant, el màxim, les activitats a l’aire lliure.
La Festa Major va contemplar activitats per a tots els públics: una cercavila i un espectacle infantil amb La Festa dels
Xaxipirulis, un lliscador aquàtic i un espectacle de circ amb el grup Filibusters. Per al públic adult, vam programar una
audició de sardanes, un concert amb l’orquestra Montgrins, que també va oferir el concert de Festa Major, i un concert amb
Guillem Anguera. També hi va haver màgia amb el Mag Shado.
Agraïm l’esforç de tothom a l’hora d’organitzar una Festa Major amb limitacions i esperem que l’any que ve puguem recuperar
la normalitat.

