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Contingut
Els tretze regidors que formen part del nou consistori, van pendre possessió 
del seu càrrec en el Ple de l’Ajuntament, celebrat el dissabte 16 de juny.

Els regidors electes són:

CIU - Josep M. Cruset Domènech, José Vicente Mir Arner, Roser Fortuny 
Fontgivell, Eudald Salvat Mestre, Verònica Torres Ferrant, Miquel Domènech 
Fusté, Isabel Novillo Buenaventura i Francesc Xavier Bonet Ortiz.

ERC-AM - Salvador Mestre Gispert, Francesc Xavier Lázaro Alhambra i 
Santi Llurba Fortuny.

PSC - Bonaventura Gili Serret i Lucía Martínez Medina.

EL CONSISTORI DE LA 
LEGISLATURA 2007-2011
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La legislatura que comença
El dia 16 de juny es va constituir 

el nou Ajuntament de Riudoms, 

incorporant-se així els tretze regidors 

de la legislatura 2007-2011.

Durant aquests quatre anys, tots tretze 

regidors exercirem la representació 

dels veïns de Riudoms. Adoptarem 

decisions que marcaran el present i 

el futur del poble i per tant hem de ser 

conscients que hem estat escollits 

amb l’únic objectiu de treballar per a 

millorar la qualitat de vida de tots els 

veïns, sense cap tipus d’exclusió.

Ha de ser un orgull exercir la 

representació del nostre poble, 

però cal que això, que és una de 

les majors satisfaccions que pot 

tenir un riudomenc, no ens enteli la 

vista. Els regidors hem de pensar 

constantment que ocupem aquest 

lloc gràcies a la confiança dels 

veïns. Som absolutament efímers 

com a polítics i d’aquí uns anys 
cap de nosaltres serà regidor de 
l’Ajuntament i tots tretze tornarem a 
ser uns riudomencs més. Cal doncs 
que treballem perquè quan fem 
balanç, tinguem la certesa de que 
hem fet tot el possible per retornar la 
confiança que ens ha donat la gent 
amb forma de feina feta pel poble.

Pel que fa als membres de l’Equip 
de Govern, a més a més tenim la 
responsabilitat de materialitzar els 
nostres compromisos electorals. 
El repte és important i la feina a 
fer significativa: la construcció del 
Casal Municipal i la nova biblioteca, 
la rehabilitació del nucli antic, la 
construcció de la nova escola, 
l’aprovació de l’ordenança cívica, la 
creació d’habitatge de protecció, la 
remodelació del Casal Riudomenc, 
la nova Llar de Jubilats i la creació 
del cos de Policia Local, són només 

uns petits exemples dels projectes 
per realitzar durant aquests anys, 
als quals caldrà dedicar el temps i 
l’esforç necessari per a poder-los 
fer realitat.

Personalment, crec que aquests 
pròxims quatre anys seran d’allò més 
profitosos pel poble de Riudoms. 

Pel benefici comú, ha de ser un 
camí a fer conjuntament entre els 
riudomencs i l’Ajuntament.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia
Hisenda i Governació
Serveis Públics i Obres Municipals

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme
Activitats
1r Tinet d’alcalde

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura
Promoció Econòmica
Informació Municipal
Director de la Fira de l’Avellana
2n Tinent d’alcalde

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament
Política lingüística 
3a Tinet d’alcalde

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports
Benestar Social
Escola Municipal de Música
4a Tinet d’alcalde

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes
Joventut 

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura
Medi Ambient
 

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana i Circulació
Sanitat
Protocol

Equip de Govern 2007 - 2011
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Tot i que les eleccions municipals van tenir lloc el 27 de maig, oficialment la 
legislatura 2007/2011, comença amb el Ple de Constitució, que, per llei, tots 
els consistoris van celebrar el dissabte 16 de juny, a les 12 del migdia.

El funcionament d’aquest ple extraordinari és especial, donat que en alguns 
moments s’usen fórmules i procediments que no s’empren durant la resta 
de la legislatura.

Primerament, i sempre seguint les indicacions de Secretaria, s’ha de 
constituir la mesa d’Edat, de la que formen part el o la regidores de més 
i menys edat, una vegada ja han jurat o promès el càrrec de regidor o 
regidora. En el nostre cas, van ser la regidora Lucía Martínez, que presidia 
i el regidor Josep M. Cruset.

A continuació, es van cridar per ordre de resultats electorals de les diferents 
candidatures, els regidors electes, els quals van jurar o prometre el seu 
càrrec fins a completar els tretze membres del consistori.

És en aquest moment, amb el Ple constituït, quan es pot procedir a l’elecció 

de l’alcalde. Cada regidor, en votació secreta, pot votar per algun dels caps 
de llista representats o bé abstenir-se.

Una vegada efectuada la votació, el resultat va ser: Josep M. Cruset 
Domènech, de CiU: 8 vots; Salvador Mestre Gispert, d’ERC-AM: 3 vots i 
Bonaventura Gili Serret, del PSC-PM: 2 vots. 

Així, per majoria absoluta en primera ronda, va ser escollit alcalde de 
Riudoms, el Sr. Josep M. Cruset Domènech, de Convergència i Unió.

Tot seguit, i després d’uns intensos aplaudiments, es va obrir un torn de 
paraules, en que cada cap de llista va expressar els seus sentiments, 
conviccions i intencions per aquesta nova etapa.

Aquest ple és un dels més emotius i esperats de cada legislatura, donada 
la transcendència de l’acte i és per això que la Sala de Plens estava ben 
repleta de públic.

Ple de Constitució de 
l’Ajuntament 2007-2011

La Mesa d’Edat, un cop constituida

Josep M. Cruset jurant el càrrec d’Alcalde de Riudoms

El Ple de l’Ajuntament de Riudoms que representarà els riudomencs durant la legislatura 2007-2011
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Francesc Xavier Bonet Ortiz 
Regidor delegat de Seguretat Ciutadana i 
Circulació, de Sanitat i de Protocol

Seguretat ciutadana: Dirigir i coordinar el 
treball dels guàrdies municipals.  Relacions i 
col·laboració amb altres forces de seguretat. 
Estudiar i proposar la metodologia a seguir per 
a crear el Cos de la Policia Local.

Circulació: Orientar la regulació del trànsit.  
Col·laborar amb Serveis Públics en la 
senyalització de les noves vies urbanes.

Sanitat: Coordinació amb els serveis sanitaris 
implantats al municipi. Campanyes de promoció 
de la salut i la higiene i divulgatives dels hàbits 
saludables.  

Protocol: Planificació i organització d’actes amb 
autoritats i amb institucions.

Delegació d’atribucions
José Vicente Mir Arner

Regidor delegat d’Urbanisme i d’Activitats

Urbanisme: Planejament, gestió urbanística, 
disciplina urbanística, llicències d’obres majors 
i menors. Coordinació dels Serveis Tècnics 
Municipals.

Activitats: Impulsar i fer el seguiment dels 
expedients d’activitats abans de la seva 
aprovació. 

Roser Fortuny Fontgivell 

Regidora delegada d’Ensenyament i de 
Política Lingüística:

Ensenyament: gestió i funcionament de la Llar 
d’Infants municipal, del menjador escolar, i 
relacions amb els centres  educatius del poble. 
Formació d’adults. Activitats complementàries i 
activitats de l’Escola del Lleure. Representant 
municipal al Consell Escolar del CEIP Beat 
Bonaventura i de l’IES Joan Guinjoan.

Política Lingüística: Impulsar el coneixement i 
el foment de la llengua catalana en els diferents 
àmbits socials i econòmics del poble.

Eudald Salvat Mestre

Regidor delegat de Cultura, de Promoció 
Econòmica i d’Informació Municipal

Cultura: Promoció i defensa del patrimoni 
cultural.  Relacions de col·laboració amb les 
entitats culturals del municipi. Coordinació de 
les diferents activitats i serveis que es presten 
a la Casa de Cultura. Divulgació i promoció de 
la cultura a tots els nivells, principalment de tot 
allò que faci referència a l’àmbit local. President 
del Patronat de Cultura

Promoció econòmica: Impulsar les accions 
tendents a reforçar la posició econòmica del 
municipi dintre del camp de Tarragona. Foment 
del turisme local, campanyes de promoció.

Informació municipal: Vehicular la comunicació 
institucional cap a l’opinió pública. 

Verònica Torres Ferrant 
Regidora delegada de Joventut i Festes

Joventut: Relacions amb les entitats juvenils. 
Organització i dinamització d’activitats juvenils. 
Organitzar el Parc Infantil de Nadal.

Festes: Coordinar, impulsar o promoure 
l’organització de les diferents festes que tenen 
lloc al municipi durant l’any en les quals hi 
participi l’Ajuntament. Contractar els grups 
participants i concreció del programa de cada 
festa. Gestió de les instal.lacions de Sant 
Antoni.

Miquel Domènech Fusté 

Regidor delegat d’Agricultura i de Medi Ambient 

Agricultura:  Relacions amb les entitats agràries.  Conservació i millora dels camins municipals, 
gestionant els recursos municipals i la col.laboració dels particulars. Promoció agrícola.

Medi Ambient: Promoció i defensa de tots els aspectes relacionats amb el medi ambient. Campanyes 
de sensibilització. Col·laboració amb altres administracions. Prevenció i denúncia d’infraccions o 
agressions al medi ambient.

Isabel Novillo Buenaventura 
Regidora d’Esports, de Benestar Social i de 
l’Escola de Municipal de Música
Esports: Promoció de l’esport local, relacions 
amb les entitats esportives, conservació i 
millora de les instal•lacions esportives, així com 
la seva ampliació. Gestió i coordinació de les 
activitats dins les instal·lacions esportives.
Benestar Social: Coordinar els serveis socials. 
Relacions amb el Consell Comarcal, i amb 
la Residència de la Tercera Edat, Càritas, 
atenció a marginats i programes de reinserció 
social. Immigració. Coordinació del Servei de 
Ludoteca.
Escola de Música: Gestió de l’Escola Municipal 
de Música. Relacions amb la Direcció del 
Centre i el claustre de professors. Coordinació 
de les activitats complementàries del centre 
i amb l’AMPA. Representant municipal al 
Consell Escolar del Centre.
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Organització de les 
Comissions Informatives

Representants municipals als 
organismes autònoms

Patronat Municipal de l’Escola de 
Música

Sra. Isabel Novillo Buenaventura
Sr. Eudald Salvat Mestre
Sra.  Verònica Torres Ferrant
Sr. Salvador Mestre Gispert
Sra Lucía Martinez Medina

Patronat Municipal de la Fira de 
l’Avellana

Sr. Eudald Salvat Mestre, que actuarà 
de Vice-president i Director
Sr. Miquel Domènech Fusté
Sr. Francesc X. Bonet Ortiz
Sr. Salvador Mestre Gispert
Sra. Lucía Martinez Medina

Patronat Municipal de Cultura

Sr. Eudald Salvat Mestre
Sra. Roser Fortuny Fontgivell
Sra. Verònica Torres Ferrant
Sr. Salvador Mestre Gispert 
Sr. Ventura Gili Serret

Organisme Autònom per a la Gestió 
del Patrimoni Municipal

Sr. José Vicente Mir Arner, que 
presidirà
Sr.  Eudald Salvat Mestre
Sr. Verònica Torres Ferrant
Sr. Francesc X. Lázaro Alhambra
Sr. Bonaventura Gili Serret

La creació de comissions informatives és 

obligatòria en tots els municipis de més de 

cinc mil habitants, de conformitat amb allò que 

disposa l’article 20.1.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local. 

Integrades exclusivament per membres de 

la Corporació, són òrgans sense atribucions 

resolutòries que tenen per funció l’estudi, 

informe o consulta dels assumptes que hagin 

de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el 

seguiment de la gestió de l’Alcalde, de la Junta 

de Govern Local i els regidors que ostentin 

delegacions. 

Igualment informaran sobre aquells assumptes 

de la competència pròpia de la Junta de Govern 

i de l’Alcalde o President, que siguin posats en el 

seu coneixement per expressa decisió d’aquells.  

Poden ser de caràcter permanent o temporal.

Correspon al Ple determinar el nombre i la 

denominació de les comissions, així com llurs 

modificacions, i són integrades pels membres que 

designin els diferents grups polítics que formen 

part de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I 
GOVERNACIÓ

President: Josep M. Cruset Domènech

Vocals: Isabel Novillo Buenaventura
   Francesc X. Bonet Ortiz
   Francesc X. Lázaro Alhambra
   Lucía Martinez Medina

• Competències: Correspondrà a aquesta 
Comissió la missió d’informar i emetre 
dictamens quan sigui requerida, sobre els 
assumptes municipals.

• Règim de sessions:  Es reunirà cada 
vegada que la convoqui el seu president 
amb una antelació mínima de dos dies 
hàbils.  S’aplicarà el sistema de vot 
ponderat. Actuarà de Secretària la de la 
Corporació o funcionari en qui delegui.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE JOVENTUT, 
ESPORTS, CULTURA I FESTES

 President: Eudald Salvat Mestre

 Vocals: Roser Fortuny Fontgivell
   Verònica Torres Ferrant
   Salvador Mestre Gispert
   Bonaventura Gili Serret

• Competències: Correspondrà a aquesta 
Comissió la missió d’informar i emetre 
dictamens quan sigui requerida, sobre els 
assumptes relacionats amb les entitats del 
municipi i la concessió de subvencions per a 
l’organització d’activitats, sense perjudici de 
qualsevol altre que se li pugui encomanar:

• Règim de sessions: Es reunirà cada 
vegada que la convoqui el seu president 
amb un antelació mínima de dos dies hàbils. 
S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà 
de Secretària la de la Corporació o funcionari 
en qui delegui.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, 
OBRES I ACTIVITATS

 President: José Vicente Mir Arner

 Vocals:  Eudald Salvat Mestre
   Miquel Domènech Fusté
   Santi Llurba Fortuny
   Bonaventura Gili Serret

• Competències: A aquesta Comissió li 
correspondrà emetre informe o dictamen, 
quan sigui requerida, sobre els aspectes 
següents Urbanisme, Obres, Activitats, Medi 
Ambient, Agricultura, Serveis Públics i aquells 
altres no esmentats anteriorment, sobre els 
quals es consideri necessari conèixer el seu 
parer.

• Règim de sessions: Es reunirà cada vegada 
que la convoqui el seu President amb una 
antelació mínima de dos dies hàbils. No 
obstant es fixa reunió ordinària el segon i 
quart dimecres de mes a les 19h. S’aplicarà el 
sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretari 
de la Comissió l’aparellador municipal.

• Definició: És una comissió formada pels membres de l’equip 
de govern amb la finalitat de coordinar les diferents actuacions 
municipals. La convocarà verbalment l’Alcalde, sense periodicitat 
prefixada.

• Funció:

- Deliberar, amb caràcter previ, la proposta de futures 
realitzacions o inici d’actuacions.

- Coordinar el funcionament i fer el seguiment de les diferents 
activitats municipals.

- Informar als membres del govern de la marxa, de les incidències 
i el funcionament dels serveis i obres municipals.

- Assessorar als membres del govern en la gestió de les 
respectives responsabilitats.

Comissió de 
Coordinació del Govern
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FESTA MAJOR DE 
SANT JAUME - RIUDOMS 2007

del 20 al 25 de juliol

Els propers dies rebreu el programa a casa vostra!

La Biblioteca s’apropa a la piscina!
Durant tot el mes de juliol, la Regidoria de Cultura posa la Biblioteca a l’abast 
dels usuaris de la Piscina Municipal. Així, sense moure’s de les instal·lacions 
de Sant Antoni, podreu fruir de la lectura, gràcies a la Bibliopiscina.

Una completa selecció de llibres, revistes, còmics i literatura infantil 
permetrà gaudir del temps lliure, tot llegint. El servei de Bibliopiscina no 
permet emportar-se els llibres fora del recinte i cada dilluns es renovarà el 
fons bibliogràfic que hi podreu trobar. 

Bona i refrescant lectura!

El Jurat del Concurs de Cartells de la Fira de l’Avellana, ha escollit el cartell 
que us presentem i que publicitarà la 27a Fira de l’Avellana.

Avaluats els 17 cartells presentats i fet el recompte de les votacions secretes 
emeses pel Jurat, es va emetre el següent veredicte:

 1r PREMI, dotat amb 400€: S’atorga al cartell presentat amb el títol 
“Entre avellaners” i que el seu autor és Carles Camí Marcó.

 ACCÈSSIT, per a l’artista riudomenc més puntuat, dotat amb 100€: 
S’atorga al cartell presentat amb el títol “Fruits de Riudoms” i que la 
seva autora és Ester Fontgivell Serra.

Volem felicitar els participants per l’alt nivell de les obres presentades i 
es fa constar que 10 dels 17 cartells presentats són obra d’autors locals, 
cosa que esperona als organitzadors del Concurs de Cartells de la Fira de 
l’Avellana de Riudoms.
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GRUP MUNICIPAL DE CIU

GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
NOU CAMÍ, NOVA ETAPA

OPOSICIÓ NO VOL DIR NO

CIU, EN POSITIU!

El passat  dissabte 16 de juny va quedar 
constituït , d’acord amb els resultats electorals 
del passat 27 de maig, el nou Ajuntament i 
també es va procedir a l’elecció del seu alcalde. 
La designació va recaure, com ja és ben sabut, 
en el Sr. Josep M. Cruset que serà qui pilotarà la 
nau del Consistori riudomenc durant els propers 
quatre anys. Des d’aquí ens cal felicitar-lo per 
la seva elecció, com ja ho vam fer el dia de 
la investidura i desitjar-li a ell i al seu equip 
tota mena d’ encerts en el seu mandat, ja que 
això repercutirà, en definitiva , en el bé dels 
ciutadans de Riudoms.

Com ja vam manifestar en el discurs d’ 
investidura,  els resultats electorals aconseguits 
pel PSC no han estat els que esperàvem,  no 
hem obtingut la confiança que els riudomencs 

ens havíem concedit altres vegades. Malgrat 
això no defallirem, remuntarem la pujada  i amb 
esforç i treball aconseguirem que el Partit dels 
Socialistes de Catalunya sigui un dia al nostre 
poble una força decisiva, com ja ho és a molts 
altres pobles i ciutats de Catalunya.  També 
vam declarar en el dia de la constitució del nou 
ajuntament que, un cop coneguts els resultats 
de les passades eleccions, havíem mantingut 
diverses reunions amb CiU, que va ser l’opció 
clarament guanyadora i que ens va oferir la 
possibilitat de fer-nos càrrec de regidories i  d’ 
incorporar-nos en l’equip de govern,. Cal dir 
que les converses mantingudes han estat molt 
cordials. Hi hagut bona sintonia entre les dues 
parts i un cop constatada la gran similitud dels 
respectius programes electorals hem deixat 

els dos grups les portes obertes per poder fer 
efectiva en un termini més o menys proper 
aquesta incorporació.

En el cas que no és fes realitat aquest acord de 
govern i ens quedéssim d’una forma definitiva 
a l’oposició, seguirem, malgrat tot,  treballant 
igualment al servei del nostre poble.

El passat 16 de juny es va constituir el nou 
Ajuntament amb la composició dels tretze 
regidors que ostenten la màxima representació 
pública de Riudoms. L’adscripció política 
d’aquests, no suposa cap distinció qualitativa 
en la seva representació: tots som l’Ajuntament 
de Riudoms. I tots tenim la responsabilitat i 
obligació de servir el poble.

Malgrat que alguns hagin quedat fora de 
l’equip de govern, com és el cas dels tres 
regidors del nostre grup municipal, assumim 
amb disposició i responsabilitat la tasca que 
els riudomencs, ens heu tot just encarregat: 
la vostra representació i defensa dels vostres 
interessos individuals i col.lectius. Tot i així 
lamentem que, per decisió del grup de CiU, no 
se’ns hagi plantejat cap mena de possibilitat de 

poder assumir majors responsabilitats per servir 
els nostres convilatans.

De la mateixa manera que és responsabilitat de 
l’equip de govern governar en interès de tots 
els riudomencs, l’oposició té la responsabilitat 
d’exercir la seva tasca també en interès de 
tots els veïns i veïnes de Riudoms. Enfrontem 
doncs, amb ànims i voluntat de servei, la 
feina necessària de fiscalitzar i controlar 
l’acció de govern. Amb tot el respecte i la 
màxima educació. Tenint clar, per la nostra 
banda, que les confrontacions polítiques mai 
poden elevar-se a confrontacions personals, 
i que cal que es desenvolupin en un marc de 
tranquil•litat i estabilitat i, en cap cas, fomentant 
la crispació.

L’oposició política, figura necessària en 

qualsevol govern (sigui en un Ajuntament 
o en la Generalitat), pot prestar-se a ser 
presentada com una cosa negativa. Res més 
lluny de la realitat. A la oposició correspon 
vigilar l’acció del govern, que la mateixa no 
comprometi el benestar dels veïns, que no 
hi hagi discriminacions entre els administrats 
i que sigui transparent. En aquesta tasca de 
control i servei, els tres regidors d’esquerra a 
l’Ajuntament de Riudoms restem, amb totes les 
nostres possibilitats, a la vostra disposició.

El dissabte 16 de juny es va constituir el 
nou Ajuntament amb els tretze regidors que 
configuren el Ple de l’Ajuntament de Riudoms. 
Des d’aquestes línies els volem felicitar  a 
tots per la seva elecció i animar-los a treballar 
intensament per tot el poble.

Som conscients que la gent de Riudoms ha 
dipositat una àmplia confiança en la nostra 
candidatura i en el nostre projecte de poble. A 
més a més, i d’acord amb el compromís que 
havíem adquirit durant la campanya electoral, 
la gent de Convergència i Unió ja hem establert 
una ronda de converses amb les formacions 
polítiques del nou ajuntament.

Durant aquestes reunions hem fet l’oferiment 
d’entrar al govern als regidors del Partit del 

Socialistes (PSC), gestionant diferents regidories 
i participant totalment de la coordinació de 
l’Equip de Govern. En les continues reunions, 
que han estat molt positives i correctes, 
s’han trobat una bona quantitat de punts de 
confluència. Tot i això, el PSC ens ha demanat 
més temps per decidir la seva postura, sembla 
ser que amb la voluntat d’estudiar més a fons 
la proposta i entrar en el govern en un futur no 
gaire llunyà.

Pel que fa a Esquerra Republicana (ERC), 
ens hi hem reunit per tal de manifestar-los la 
nostra bona disposició a tractar conjuntament 
els temes clau de la legislatura. Això serà 
possible sempre que treballin buscant l’interès 
general, amb la voluntat de no crispar el dia a 

dia del poble i amb l’objectiu de cohesionar els 
riudomencs.

Un cop celebrat el Ple de Constitució, els 
regidors de Convergència i Unió ja ens 
hem posat a treballar en l’organització de 
l’Ajuntament, la distribució de responsabilitats 
de govern i començant a materialitzar els 
nostres compromisos electorals. 

Aquesta feina ens ha de permetre arribar a més 
alts horitzons de progrés i benestar per a tota la 
gent de Riudoms, sense excepcions. 
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Barris, l’esforç de tot el poble
La feina de setmanes de molts veïns i veïnes de 
Riudoms s’ha tornat a veure reflectida en la Festa 
dels Barris 2007, superant-se, en qualitat, a sí 
mateixa, any rera any.

La mobilització de tot el poble a través de les 
Comissions organitzadores dóna a la nostra festa 
aquesta vessant popular que la fa ser tan sentida 
i viscuda per tots els riudomencs i riudomenques i 
cada cop més per gent d’altres indrets.

La voluntat de la Regidoria de Festes i de les 
Comissions de cada barri és la de consolidar-ne, 
com a elements estructurals, els elements populars 
i tradicionals que en són propis, per fer-la única i 
alhora senyal d’identitat de tot Riudoms.

Tot i que les campanes no van sonar amb l’esplendor 
habitual perquè les tenim encostipades, les traques 
de coets i un afrancesat canó van engegar els Barris, 
amb un gran rebombori, el divendres al vespre. 
Cada Barri va fer esclatar de forma simultània 
la seva traca. El canó, va resseguir els carrers 
del centre, amb la seva singular i esbojarrada 

comparsa musical, 
acompanyats en tot 
moment pel Gegant 
Gaudí i per la banda 
La Pr inc ipa l  de 
Riudoms, tot tocant 
l’americana Lleida, la 
peça musical típica 
de la Festa dels 
Barris de Riudoms, 
recuperada l’any 
passat de la mà del 
mestre Josep Tell.

Després es van organitzar concursos i degustacions: 
rom cremat, cócs, truites i sopars freds i dissabte 
a la tarda, jocs de cucanya i a la nit sopar i ball a 
cada barri.

L’endemà, per a alguns encara el mateix dia, les 
Xarangues es va encarregar de despertar-nos 
amb el seu so contundent. Per tot el poble es van 
passejar les carrosses (9 barris i els quintos). A la 
Plaça de l’Església, totes les xarangues i tots els 
barris es van situar al centre per fer la batalla final 
de confeti, rubricada per les notes, novament, de 
l’americana Lleida, interpretada per la Principal 
de Riudoms.

A la tarda, els diferents representants del barri 
van assistir a la missa per dur a terme el ritual de 
les ofrenes, considerat aquest un dels elements 
més antics dels que formen part de la fesomia de 
la festa, directament vinculat a la tradició duta a 
terme per Corpus, d’on en deriva tota l’estructura 
de la Festa dels Barris.

Al vespre, al Recinte de Sant Antoni, l’Orquestra 
Europa havia de dur a terme el ball de cloenda de 
la festa. La pluja va ser la protagonista inesperada 
de la nit i no es van poder fer més de trenta minuts 
de ball, ja que es va voler donar pas a l’entrega 
de premis del Concurs de carrosses i disfresses i 
a l’elecció de l’Hereu i Pubilla. 

Pel que fa als resultats del concurs de vestuari 
i carrosses, el veredicte del jurat, format per 
membres de cada barri, va ser el següent:

CATEGORIA DE VESTUARI

1r premi (250€): els Zíngars, del Barri del Raval

2n premi (200€): els Espantaocells, del Barri de 
les Escoles

3r premi (150€): els Hippies, del Barri Ferrant 

(75€ + pernil) i els Pirates, del Barri del c/Major 

(75€ + pernil)

CATEGORIA DE CARROSSES

1r premi (250€): Barri de les Escoles (Conreu amb 

espantaocells)

2n premi (200€): Barri del Raval (Carro de 

zíngars)

3r premi (150€): Barri del Colomer (Jardí) (75€ + 

pernil) i Barri de Sant Antoni (Autocar de turistes) 

(75€ + pernil)

La resta de barris, que van estar molt a la vora en 

puntuació, van rebre un pernil com a obsequi:

Barri d’Avall (Llufes de paper), Barri del Molí 

d’en Marc (Animadores), Barri de Sant Sebastià 

(Marietes) i Quintos 2007 (Quintos de cervesa).

Un cop lliurats els premis del Concurs i apressats 

per la tempesta que s’apropava, es va fer l’elecció 

de l’Hereu i la Pubilla de Riudoms – 2007. 

Novament amb representació de tots els barris, 

gràcies a la col·laboració dels Quintos 2007, que 

van aportar els candidats als barris que no en 

disposaven.

Van sortir escollits, com a Hereu de Riudoms 2007 

en Ramon Margalef, del Barri de Sant Antoni i com 

a Pubilla de Riudoms 2007 na Carlota Molons, del 

Barri d’Avall.

L’enhorabona a tothom per la implicació i participació 

en aquesta festa de tant lluïment!

Barri d’Avall

Barri del C/Major

Barri del Colomer Barri de les Escoles

Barri del Molí d’en MarcQuintos 2007Barri Ferrant

Barri del Raval Barri de Sant Antoni Barri de Sant Sebastià


