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DIsTrIbucIó graTuïTa

La legislatura va arribant al 
seu final i per tant és hora de 
fer balanç.

Han estat quatre anys 
intensos, amb un entorn 
global econòmic complicat, 
però  en  e ls  que hem 

donat compliment a un altíssim percentatge dels 
compromisos que us vam presentar el 2011.

En una mirada transversal, la feina que hem fet des 
de l’Equip de Govern l’hem centrada en sis punts 
estratègics:

1. Disposar d’uns equipaments i serveis de 
qualitat
Hem posat en funcionament diferents equipaments 
que garantiran uns serveis de qualitat durant els 
pròxims 20 anys: el nou edifici per a l’Escola 
Cavaller Arnau, el Centre de Tecnificació de 
la Federació Catalana de Futbol, les noves 
instal·lacions del CAP, la nova Llar dels Jubilats, 
les noves dependències de l’Esplai o la creació 
de les Aules de Formació per a adults, etc.

2. Tenir un poble endreçat i cuidat
Per disposar d’una bona qualitat de vida, tant 
important són els equipaments com l’entorn on 
vivim. És per això que també hem treballat fort 
deixant el poble arreglat i cuidat. Amb unes places 
i jardins que fan goig, amb unes voreres i carrers 
arranjats, amb un enllumenat públic totalment 
renovat, amb els bancs i papereres necessàries, 
amb una senyalització viària en bon estat o amb 
un nucli antic millorat, etc.

3. un poble actiu i participatiu
I aquest ha estat el tercer objectiu del mandat. 
Oferir un ampli ventall d’activitats perquè 
Riudoms sigui un poble actiu i participatiu. Des 
del gener fins al desembre, els riudomencs ens 
apleguem als carrers i places per participar de 
l’àmplia oferta lúdica, cultural, esportiva i social 
que cada setmana tenim a disposició dels veïns 
i que compta amb una participació altíssima, 
tant en l’organització dels actes com, sobretot, 
en l’assistència. 

4. un poble que sigui referent territorial
I tot plegat ha aconseguit que Riudoms sigui 
vist i admirat pels pobles del costat. Riudoms ha 
esdevingut aquests anys un referent territorial: 
el CAP dóna servei a set pobles i l’Institut, a 
tres; el Centre de Tecnificació de la Federació 
Catalana de Futbol és el centre de referència 
del futbol base de tot el Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre; la programació del Casal arriba 
a dotze pobles i ciutats de l’entorn; la Biblioteca és 
utilitzada per famílies de pobles veïns; i igualment 
passa amb l’Escola de Música i la Llar d’Infants. 

A tot això encara cal sumar-hi la capacitat 
d’atracció de visitants que tenen les festes i 

activitats culturals que anualment fem al poble 
o el potencial dels nostres productes alimentaris 
més típics.
I tot aquest lideratge territorial també reforça la 
capacitat econòmica del poble. La gent de fora 
que visita Riudoms pels seus atractius, també 
consumeix i es gasta els diners a les botigues i 
comerços locals.

5. amb visió d’optimització econòmica

I evidentment, el pilar fonamental de tot plegat ha 
estat la gestió econòmica. Per això també hem 
treballat fermament en aquest punt estratègic, 
fent-ho concretament en dos àmbits: el de 
l’economia municipal i el de l’economia particular.

En l’economia municipal ens hem assegurat en 
tot moment de no malmetre els recursos públics. I 
el resultat és evident: durant aquests quatre anys, 
a més a més de fer les inversions que heu vist, 
hem aconseguit reduir l’endeutament municipal 
en un milió d’euros.

Pel que fa a l’economia particular, hem donat 
compliment al compromís de no augmentar la 
pressió fiscal sobre els veïns i també facilitar 
els pagaments fraccionats. Per altra banda, 
hem destinat esforços importants a la promoció 
econòmica del poble, amb accions com la de la 
Fira de l’Avellana o les campanyes de promoció 
específiques del comerç local.

6. Tot plegat, treballant amb sensibilitat social

I sempre treballant sense perdre de vista que 
cal vetllar pels més necessitats socialment. En 
aquesta àrea, hem mobilitzat més recursos que 
mai per garantir les necessitats bàsiques dels 
més desafavorits, treballant sempre amb la 
màxima discreció i sensibilitat social.

Sis eixos de treball que han servit de guia per 
dedicar tots els nostres esforços a fer prosperar el 
poble de Riudoms.

Com us deia al començament, el mandat arriba a 
la seva fi, i per això vull acabar aquest darrer escrit 
donant les gràcies a tothom que ha fet possible que 
Riudoms hagi avançat tant en aquests quatre anys:

Les gràcies als treballadors de l’Ajuntament. 
Les gràcies als membres de l’Equip de Govern 
i als membres de l’oposició. Les gràcies a les 
associacions i a la societat civil de Riudoms. Les 
gràcies als voluntaris dels diferents àmbits. Les 
gràcies als veïns que ens heu encoratjat en tot 
moment i les gràcies als que amb les vostres 
crítiques ens heu ajudat a millorar. 

En definitiva, les gràcies a tots i cadascun dels 
riudomencs per donar sentit a la feina que hem fet 
en el dia a dia.

   Josep M. cruset Domènech
alcalde

És moment de fer balanç
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Es crea una nova sortida al barri Ferrant  
amb la construcció d’un pont

Connexió definitiva de l’Avinguda de la Verge  
de Montserrat amb la urbanització Molí d’en Marc

Tot el conjunt d’actuacions que s’han fet en la zona del final de l’Avinguda de la Verge de Montserrat en el seu pas per damunt del Barranc i la 
connexió definitiva amb la urbanització Molí d’en Marc ha deixat l’entorn en molt bon estat i ha millorat notablement la seguretat dels usuaris.

La tercera sortida del barri Ferrant s’ha facilitat mitjançant la construcció d’un pont que permet aquesta connexió segura cap a la zona dels 
nous equipaments com ara l’Escola cavaller arnau o el Molí d’en Marc.
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Finalitzada la pavimentació i els serveis del Carrer de Sant Jaume

Asfaltat de l’aparcament municipal dels Antics Rentadors

  Pla de manteniment, millora i  pavimentació d’espais públics

L’aparcament que antigament ocupaven els rentadors públics al carrer de Sant Antoni i que fins ara era de terra, s’ha renovat completament 
aprofitant l’asfaltat dels carrers veïns. A la vegada, s’ha senyalitzat i il·luminat millorant considerablement tot l’espai.

Tal i com estava parlat amb els veïns afectats i com a continuació 
de les obres del carrer Nou, ara han finalitzat les obres de renovació 
dels serveis i del paviment del carrer de Sant Jaume.

Seguint el mateix estil que en actuacions anteriors, la part antiga del 
poble ja disposa dels següents carrers en que s’han fet actuacions 

similars: del Beat, L’Arenal, de Sant Isidre, Nou, de Sant Jaume i dels 
diversos corralons.

En futures ocasions, es treballarà per a aconseguir el finançament 
necessari per a continuar amb la resta de carrers de casc antic que 
ho necessitin.
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Amb la pujada de les temperatures, que és quan tècnicament millor 
s’aplica l’asfalt calent, s’ha fet una important actuació de fressat del 
paviment antic, aplicació d’asfalt i nova senyalització vial en una part 
molt important dels carrers que la circulació i el pas dels anys havien 
malmès.

Gràcies a una acurada planificació prèvia, en un breu període temps 
s’ha fet tota aquesta feina, intentant minimitzar l’efecte d’aquestes 
obres entre el veïnat. Tot i això, agraïm la col·laboració de tothom, 
doncs aquesta actuació ha deixat els carrers en un molt bon estat i 
també ha de servir per augmentar la seguretat de tots plegats.

  Pla de manteniment, millora i  pavimentació d’espais públics

connexió del carrer de sant Pau amb la Plaça arnau de Palomar

Muralla de la Font Nova

carrer de sant Julià

Tram final de la Muralla de Sant Vicenç

Important inversió destinada al reasfaltat de diversos carrers
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acabada la 1a fase de pavimentació del cementiri

construcció de nous vestidors al camp de Futbol

Properament, el cementiri municipal quedarà enrajolat en la seva pràctica totalitat. En aquests moments, ja estan acabades les obres de 
la primera part. Tot l’entorn ha millorat amb aquesta actuació, que completa les feines que s’havien fet anteriorment.

Una vegada els dos camps de gespa 
artificial ja estan en funcionament es 
continuen duent a terme les obres 
complementàr ies del  Centre de 
Tecnificació de la Federació de Futbol. 

Ara mateix, s’estan acabant els nous 
vestidors, que amb la millora dels que 
fins ara hi havia, donaran servei a les 
activitats de gran envergadura que s’hi 
aniran fent.

Així, properament, els nostres camps 
acolliran més de 400 noies i les seves 
famílies en un campionat de futbol 
femení a nivell de tot l’estat que servirà 
per posar a prova la capacitat de les 
noves instal·lacions. Aquesta vinguda 
de visitants ha de servir com a promoció 
dels productes i comerç local, així com 
dels bars i restaurants locals.
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Millora i renovació de la Plaça dels gegants

Diverses actuacions de la brigada municipal

s’ha fet una intensa neteja dels vorals de molts camins del terme

s’han fet diverses reparacions per facilitar la conducció més còmode i segura. En aquest cas al carrer de baltasar de Toda i Tàpies

La brigada ha pintat l’interior de l’Escola beat bonaventura i ha instal·lat dues cistelles de minibàsquet

s’ha comprat una nova màquina per l’aplicació de pintura vial

La plaça dels gegants és molt utilitzada pels més petits i és per això que s’ha renovat recentment, amb la instal·lació de nous elements i 
jocs especialment dissenyats per aquestes franges d’edat
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bona acollida de les noves aules de Formació

Les dues noves Aules de Formació d’Adults de les Escoles Velles 
estan funcionant a ple rendiment. El fàcil accés en planta baixa i la 
comoditat de les noves instal·lacions en facilita l’ús. 

La varietat de l’oferta formativa, ara mateix s’estan fent 11 cursos 
o tallers, facilita que les més de 300 persones que hi participen, 
puguin trobar el curs, activitat o xerrada que més encaixi amb la seva 
disponibilitat, horari o preferències.

Portes obertes a l’ampliació del caP  
i Jornada especial de donació de sang

La Jornada especial de Donació de Sang va celebrar-se diumenge 22 
de març, en l’àmbit d’una matinal que també va servir per a estrenar 
el CAP com el nou espai de recollida de donacions.
Tot i que la pluja va fer suspendre els inflables o els gegants, la 
xocolatada servida per l’Associació El Trencadís, la demostració de 
pintura realitzada per l’autor local Gilbert Coll, el sorteig d’un pernil i 

la música ambient posada per Riudoms News van servir per animar 
el matí i la participació va ser molt elevada en tot moment.
Van fer-se 87 donacions efectives i 11 oferiments. D’aquestes 
persones, 21 ho van fer per primera vegada. L’èxit d’aquesta 
experiència ens anima a continuar organitzant les donacions a 
Riudoms. Moltes gràcies a tothom!

L’àmplia formació que s’ofereix, va des de cursos amb professors universitaris per a majors de 55 anys, d’introducció a l’agricultura per 
a joves, tallers de manualitats, conserves, de cuidadors no professionals, de llengua catalana, de sardanes i xerrades diverses
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Festa Major de sant sebastià

carnaval i carnestoltes

La Festa Major d’Hivern dedicada a 
Sant Sebastià acull un seguit ampli 
d’actes, tant religiosos som socials. 
Així la Missa Major i la processó amb la 
imatge del sant es van complementar 
amb la 17a Trobada de Sacaires de 
Catalunya, coordinada pel luthier Jordi 
Aixalà i dedicada al món de la música 
relacionada amb el sac de gemecs, les 
gaites i altres instruments tradicionals.

Enguany, també es va celebrar un 
reconeixement als antics treballadors 
de l’escorxador municipal, uns Versots 
i Correfoc de Sant Sebastià a càrrec 
de la Colla de Diables i la inauguració 
de la nova Llar dels Jubilats.

El rei Carnestoltes i la seva corrua festiva va tornar a passar pel 
nostre poble, tot provocant-nos riures i somriures amb els seus 
acudits extravagants i les seves disfresses, algunes noves de trinca 
i altres reciclades o reaprofitades.

Sigui com sigui i cadascú a la seva voluntat, els dies que dura aquesta 
festa, no deixen indiferent a ningú. A Riudoms, celebrem el Dijous 

Gras, divendres ens arriba el Carnestoltes i reparteix aigua de foc i 
bona música, dissabte cadascú fa el que vol i diumenge ho matem 
tot al gran Ball del Pavelló, però el que és segur és que el cos del 
monarca carnavalesc es transforma en fum, encara que sigui amb 
la llenya ben justa... 

Passi-ho bé i fins l’any que ve...
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Homenatge als treballadors  
de l’antic Escorxador Municipal

Visita d’una delegació de La Solana  
i actuació de la “antología de la Zarzuela”

L’actual plaça dels Gegants ocupa part del solar on fins l’estiu de 
1992 hi havia l’antic Escorxador Municipal. L’entrada en funcionament 
d’aquest edifici -situat tot en planta baixa i a tocar del camí de les 
Passeres- va posar fi, en els primers anys del segle XX, al sacrifici 
de bestiar boví, oví i porcí en espais particulars, carrers o places 
públiques.

Durant els gairebé cent anys de funcionament, diverses generacions 
de riudomencs van utilitzar aquest equipament alhora que els 
elaboradors i les carnisseries de Riudoms van poder oferir un servei 
de millor qualitat en els seus reconeguts productes.

En el mateix indret on s’aixecava l’antic Escorxador municipal es va 
fer aquest reconeixement a les persones que hi dedicaren el seu 
temps i esforç.

Una delegació de la ciutat manxega de La Solana va visitar Riudoms 
durant els dies 13 i 14 de març. La visita va ser coorganitzada 
per diversos riudomencs originaris d’aquesta població, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms i va servir per estrènyer 
més els llaços entre ambdues poblacions.

L’espectacle “Antologia de la Zarzuela”, representat al Casal 
Riudomenc va omplir el teatre i després la Sala Multiús va acollir un 
sopar on hi van assistir més de 200 persones.

Preparem la nova edició de Barraques

CONCURS DE CARTELLS 

ULÉ BARRAQUES 2015

Més info: www.riudoms.cat i 

ulebarraquesriudoms@gmail.com

Termini d’entrega fins 

al 24 d’abril de 2015.

2015

INFORMACIÓ 

PER A LES ENTITATS LOCALS:

Inscripció oberta per a noves entitats 

que vulguin participar d’una Barraca 

a la Festa Festa Major de Sant 

Jaume de 2015.

Podeu presentar instància a 

l’Ajuntament de Riudoms fins 

al 24 d’abril de 2015.

1r CONCURS DE 

GRUPS MUSICALS 

ULÉ BARRAQUES 2015
Més info: www.riudoms.cat i 

ulebarraquesriudoms@gmail.com

Termini d’entrega fins 
al 31 de maig de 2015.

Ajuntament 
de Riudoms

Nou èxit de les Tapes de Gaudí
Durant els dos caps de setmana que ha 
durat aquesta ruta gastronòmica, els 13 
establiments participants de la 4a edició de 
“Les Tapes de Gaudí” han ofert les seves 
creacions inspirades en la figura de Gaudí.

Enguany, com a novetat, tothom podia 
aspirar als premis que eren 13 vals de 30€ 
per a consumir en els locals de la ruta.

En breu es farà el sorteig dels 13 premis 
i el jurat farà públic el nom de la tapa 
guanyadora. Fins la propera!



Ajuntament de Riudoms 11

n  gener - febrer - març de 2015 n Núm. 104

Grup Municipal dE ciu

Grup Municipal d’Erc-aM

Grup Municipal dEl pSc-pM

Des del Partit dels socialistes donem el màxim suport a tot el teixit 
associatiu i esportiu

Les municipals són la primera volta per la llibertat de catalunya

Final d’una etapa: és l’hora del reconeixement i la valoració
Arribem al final de l’actual legislatura municipal. 
Com és normal, quan s’arriba a la fi d’un trajecte 
és positiu fer una mirada enrere per visualitzar 
els reptes pels que ha valgut la pena treballar 
i alhora conèixer quins no han sortit prou bé. 
D’aquest examen en podrem extreure importants 
conclusions que enriquiran l’experiència de tots 
els que hi han participat.

Així, des del Grup Municipal de Convergència i 
Unió a l’Ajuntament de Riudoms valorem un fet 
que, en la nostra opinió, és fonamental a l’hora 
de radiografiar aquests 4 anys. Un dels aspectes 
que més ens agrada destacar és l’enorme actitud 
participativa de la majoria dels veïns de Riudoms 
en les activitats que s’han dut a terme en aquesta 
legislatura.

És per això que volem aprofitar l’oportunitat que 
sempre ens ofereix aquest Butlletí d’Informació 
Municipal per a fer arribar el nostre agraïment a 

tothom i molt especialment a les persones que 
d’una manera o una altra ens han acompanyat 
en aquest viatge.

L’agraïment a tot el voluntariat que amb la seva 
dedicació desinteressada fa possible actes de 
petit format o d’enorme envergadura com els 
Quadres de la Passió, els Pastorets, el Pessebre 
Vivent, l’Arribada dels Reis d’Orient, el Parc 
de Nadal, la Megagimcana, la Bicicletada o la 
Sardinada A les diverses comissions de festes 
com les dels Barris, de Quintos o de Barraques. 
Al Comitè Organitzador i a totes les persones que 
dediquen una part del seu estiu a la preparació 
de la Fira de l’Avellana. I especialment, a totes 
les entitats i col·lectius riudomencs, que són 
l’expressió de l’esperit associatiu i la imatge de la 
bona manera de fer i de ser del poble de Riudoms.

Els organitzadors i col·laboradors són un pilar 
fonamental per a assolir l’èxit, però igualment 

sense l’altre puntal, que són els participants i 
espectadors, aquest resultat s’aigualiria. Per 
això, des d’aquest escrit també volem tenir unes 
paraules d’agraïment per a tothom que participa 
en la vida pública i social del nostre estimat poble.

De la mateixa manera també volem fer arribar el 
nostre agraïment a tots els veïns de les zones on 
hem efectuat obres, millores i nous equipaments. 
Agraïm la paciència per suportar les molèsties 
derivades de l’execució i molt especialment, 
per la participació en la presa de decisions i 
aportacions que han acabat d’arrodonir els 
serveis, equipaments i les millores dels diferents 
entorns.

Gràcies a tots els veïns i veïnes pel suport que 
sempre ens doneu i esperem poder compartir 
amb tots vosaltres aquesta bona entesa en 
moltes més ocasions.

Avui, 15 de febrer, falten 100 dies exactes per 
les eleccions municipals, que es presenten 
claus pel futur de Catalunya. El 27-S els catalans 
decidirem el nou país, però abans haurem 
fet una primera volta amb les municipals, i la 
millor manera d’assegurar la segona volta de 
setembre és que, el 24 de maig, els balcons dels 
ajuntaments del País siguin independentistes.

En el procés cap a la constitució de Catalunya 
com un estat independent s’ha passat molt 
temps parlant de com arribar-hi, però no 
s’ha fet una difusió extensa dels beneficis 
que comportaria la independència. Falten 
campanyes informatives des d’institucions 
públiques o organitzacions socials sobre aquests 

beneficis. cal que els ciutadans arribin al 27-s 
amb la màxima informació sobre el tema. 
Els que estem convençuts que els beneficis 
de la independència superen amb escreix els 
costos, ja fa temps que fem difusió, però aquest 
missatge ha d’arribar a tothom, als que estan 
indecisos, al que tenen por i als que volen una 
regeneració democràtica.

Ara, és l’hora d’ampliar la base sobiranista i pot 
ser que els arguments econòmics existents a 
favor de la independència siguin rellevants per 
aconseguir-ho. 

Erc es presenta com l’opció què, en un sol 
vot,  assegura justícia social, netedat política 

i república catalana. ERC té 84 anys de 
netedat; 84 anys sense ni un sol sobre, ni una 
sola comissió, sense ficar la mà a la caixa, 
essent sempre capdavantera en la lluita 
contra el frau i la corrupció, en favor de la 
transparència. 

En els propers  dies, anireu coneixent el 
programa d’ERC per Riudoms, així com també 
els principals ítems que han de fer impulsar el 
procés independentista. Comptant des d’avui 
tenim 100 dies exactes per conquerir el balcó 
del consistori riudomenc. Si la primavera 
republicana puja als balcons dels ajuntaments, 
serà un pas fonamental perquè el proper 27-S 
tinguem la desitjada República catalana.

“Estem treballant amb tot el teixit associatiu i 
esportiu català pel maltractament continuat i les 
mesures contra l’esport de base que el Govern 
del PP ha anat aprovant”.
“Cal incidir en què el problema no el pateix sols 
el futbol, sinó que és un denominador comú 
per a totes les disciplines esportives, entitats i 
associacions. 
Hem reclamat des de tots els àmbits en els 
quals tenim representació, des del municipal 
fins l’europeu, passant pel Parlament i les Corts, 
que es prenguin les mesures necessàries per 
evitar que el nostre teixit esportiu i associatiu es 
debiliti més i fins i tot pugui desaparèixer davant 

la incapacitat d’uns governs de dretes que no 
acaben de creure’s o entendre que significa i 
suposa l’esport de base i associatiu al nostre 
país.”
El nostre suport i treball en defensa de l’esport de 
base ve de lluny i no sols ha estant concentrada 
al Parlament, sinó que també des del nostre 
Grup Socialiste municipal s’ha fet una feina al 
costat de les entitats  locals, presentan mocions 
per intentar aturar aquestes mesures del PP.
Tot plegat, fa que la situació es vagi deteriorant 
dia rere dia pel món de l’esport de base català 
i de tot el teixit associatiu, amb l’afegit que des 
del Govern de l’Estat no s’hagi estat sensible a 

cercar una solució de consens per desencallar 
aquestes traves. Una problemàtica que finalment 
“qui dóna la cara són els responsables de 
cada entitat que intenten trobar suport als  
ajuntaments, amb els seus regidors i regidores 
d’Esport”.

Com no podia ser menys, també fem tot el 
possible per ajudar en tots el sectors públics 
que es troben amenaçats per les retallades, 
el PSC de Riudoms a presentat mocions en 
defensa de la sanitat i de les escoles bressol, 
aquest mes de febrer, i han estat aprovades per 
unanimitat, cosa que ens far pensar que estem 
en el bon camí.
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Ja estan a la disposició dels usuaris els 
“Itineraris de salut” per a que qualsevol 
persona pugui fer unes senzilles excursions 
guiades a través de diferents espais del 
nostre terme municipal.

La finalitat principal d’aquesta nova iniciativa 
esportiva és promoure l’activitat física, 
aprofitant el nostre entorn rural i facilitar a 
tot tipus de gent la pràctica de l’esport.

La regidoria d’Esports ha dissenyat 10 
rutes de distàncies creixents (des d’1 Km 
fins a 12 Km). Totes elles tenen el punt de 
sortida i arribada a la zona verda de les 
restes romanes de La Mola. Allí mateix 
hi ha el cartell explicatiu dels diferents 
recorreguts i les seves distàncies i també 
uns aparells de gimnàstica, que finança 
completament la Diputació de Tarragona, 
i que complementen aquest nou servei 
esportiu.

En total s’han posat 50 plaques de 40 
x 20 cm per senyalitzar les 10 rutes 
confeccionades, amb més de 60 km per recórrer. Concretament, s’han 
senyalitzat les que surten fora del tram urbà del poble i passen per 
exemple pels camins de la Clota, del Molí de Vent, del Roquís, dels 
Molins Nous, de la Font del Ros, dels Sardans o del Coll del Boc.

Cada ruta està senyalitzada amb un color diferent i en cada cartell 
podem trobar el punt de la ruta gràficament assenyalat, la distància 

Propera celebració dels 50 anys de l’Esplai amb 
una exposició, un llibre i un dinar de germanor

Presentació dels “Itineraris de salut”  
i nous aparells de gimnàstica a la zona de La Mola

recorreguda des del punt d’inici (ja sigui en un sentit o en l’altre). 
També mitjançant un codi QR es podrà descarregar el “track” de la 
ruta en un aparell mòbil per fer-ne el seguiment més detallat.

El cost total ha estat de 3.200 €, que inclou la col·locació, el disseny 
dels cartells indicadors i del cartell general i la seva impressió i la 
resta de material auxiliar.

L’equip de monitors de l’Esplai està impulsant amb molta dedicació 
la celebració del 50è aniversari de l’Esplai del Casal Riudomenc.

Per a celebrar-ho com cal, i amb les noves instal·lacions que els 
faciliten la feina, han dissenyat tot un seguit d’actes que s’estan 
duent a terme durant aquest 2015.

Aquesta feinada tindrà el punt culminant els dies 10, 11 i 12 d’abril 
amb la presentació del llibre dels 50 anys “Diari d’un monitor. 50 
anys fent Esplai del Casal Riudomenc” i per als més petits el conte 
“Jo, de gran, vull ser monitor”, l’exposició dels 50 anys d’història 
de l’Esplai, un festival molt i molt especial titulat “50 anys fent 
Esplai” i un dinar de germanor al Parc de Sant Antoni al que hi 
estan convidades a participar les diverses generacions que han 
estat relacionades amb la història de l’Esplai.


