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D u r a n t  e l s 
darrers temps 
e l  pob le  de 
Riudoms ha 
viscut un canvi 
important en 
molts aspectes 
del seu dia a 
dia: la millora 

dels equipaments (educatius, 
culturals, sanitaris i esportius), la 
millora dels carrers del nucli antic, 
la millora dels jardins i places, la 
millora de les comunicacions amb 
altres nuclis urbans, la millora del 
servei de neteja viària, la millora 
de la gestió dels residus urbans i la 
millora dels camins rurals només en 
són una petita mostra.

Però en els darrers anys, Riudoms 
també ha fet un canvi espectacular 
en tot allò que fa referència a la 
vesant lúdica i cultural. Darrerament 
ja és una constant veure grans 
quantitats de veïns que participen 
activament en els actes que durant 
l’any s’organitzen en el nostre poble, 
des de l’arribada dels Reis Mags 

a començaments de gener, fins 
els Festivals de Nadal de finals de 
desembre. Aquest estiu, ha estat la 
culminació d’aquest fet i és una bona 
mostra d’aquesta realitat.

La Festa de Barris, coorganitzada 
entre veïns i ajuntament, és la 
primera que va treure tot el poble 
al carrer, però vam continuar amb 
els dimecres del Reviu Les Places 
en que aquest any una mitja de mil 
persones diàries vam assistir als 
espectacles programats, l’Escola de 
Lleure en que més de 180 nens van 
exhaurir les places disponibles, o la 
Festa Major de Sant Jaume, on al ball 
van assistir més de 500 participants, 
el correfoc va omplir els carrers del 
recorregut i la Bicicletada popular va 
reunir més de 800 participants. 

Per altra banda, cal comptar amb el 
gran nombre d’activitats organitzades 
directament per les entitats del 
poble: les activitats de Sant Joan, 
les competicions esportives (les 24 
hores de Futbol Sala Masculí i les 
de Futbol 7, el torneig de Futbol 

Sala Femení, el campus de futbol 
i el torneig de petanca), el sopars 
solidaris (de la Fam i de la Lliga 
Contra el Càncer), la Festa dels 
Jubilats, les Colònies d’Estiu de 
l’Esplai, el sopar de socis d’Amics 
de Riudoms, etc.

Així doncs, Riudoms és un poble viu 
com n’hi ha pocs. Riudoms és un 
poble que participa com cap altra de 
les seves festes i tradicions. Riudoms 
és un poble més actiu que mai.

Però la nostra voluntat és la d’anar a 
més. I per tant hi seguirem dedicant 
esforços de tot tipus per tal de portar 
més enllà la vida lúdica i cultural del 
nostre poble. El pròxim encontre és 
la Fira de l’Avellana, una edició en 
que segurament una allau de petits 
i grans inundaran els espais del 
recinte firal. 

Des d’aquí us desitjo que acabeu 
de passar un molt bon estiu i que 
tingueu una molt bona Fira!

Josep M. Cruset Domènech
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Atenent la petició d’alguns veïns, s’ha realitzat una millora global de la plaça de la Urbanització del 
Molí d’en Marc, entre els carrers Garbí i Llevant.

S’ha millorat la il·luminació de la zona mitjançant una columna de 10m d’alçada amb un capçal 
triple de tres bombetes de 250W.

També s’ha fet l’enjardinament de la rotonda, tot respectant els elements constructius originals. 

S’hi ha afegit una part de jardí en què:

 S’ha plantat un plataner, arbre de port alt, creixement ràpid i fulla caduca.

 S’ha plantat una Photinia, arbust de port mitjà, fulla perenne, de fins a 3m de creixement i 
amb fulles que prenen tons vermells, liles i verds molt curiosos.

 Es sembrarà gespa a partir del setembre, que serà l’època més idònia.

MILLORES A LA PLAÇA 
DEL MOLÍ D’EN MARC

Cada vegada és més habitual observar una major presència de gossos com 
a animals de companyia que viuen permanentment a les nostres cases.

Per a la major comoditat dels veïns i usuaris dels espais públics, 
l’Ajuntament de Riudoms ha col·locat uns dispensadors de bosses per 
a la recollida d’excrements. Aquests mateixos dispensadors tenen d’un 
dipòsit on deixar-les, una vegada usades. Les bosses són de color negre, 
per reduir l’efecte visual i adjunten un esquema d’ús: utilitzar com a guà, 
donar-li el tomb i fer de bossa d’escombraries. El mateix es pot fer amb 
qualsevol altra tipus de bossa.

S’han insta·lat en la majoria de zones verdes del poble: aparcament de 
Sant Antoni, aparcaments de la Casa Gaudí, plaça de La Mola, zona verda 
de la Via Romana, Plaça de la Palmera, Parc de la Sort i urbanització Molí 
d’en Marc.

La llei no permet l’accés amb gossos a les zones on hi hagi àrees de jocs 
infantils, per una elemental prudència higiènica, ja que podrien contaminar 
els espais on juguen els nens. Per aquest motiu no se n’han col·locat a la 
Plaça dels Gegants, Plaça de l’Arbre, ni dins de les zones de jocs del Molí 
d’en Marc, ni de Sant Antoni.

Esperem que així podrem aconseguir entre tots tenir un Riudoms més net i 
demanem als propietaris d’animals que respectin al màxim les indicacions 
i les normes de civisme.

DISPENSADORS DE BOSSES PER A LA 
RECOLLIDA D’EXCREMENTS

Les banquetes dels camps de futbol, tant les del camp de gespa com les 
del de sauló, eren de 3m d’amplada i això feia que no hi cabessin la totalitat 
dels jugadors. 

Per aquest motiu l’Ajuntament ha col·locat dues banquetes noves al camp 
de futbol de gespa de 5m d’ample, d’estructura antivandàl·lica i juntes 
de subjecció en alumini, recolzapeus en alumini antilliscant i seients de 
plàstic. 

Aquestes banquetes s’han col·locat allunyades 3 metres del camp i el 
tram fins la gespa s’ha acabat amb paviment de formigó, per evitar entrar 
fang dins el camp. Amb la ubicació actual el públic quedarà allunyat de 
les banquetes i no com fins ara, en que un espectador podia arribar 
pràcticament fins els jugadors.

Ara, les banquetes antigues, s’han instal·lat al camp de futbol de terra, 
a tocar de les actuals, amb la qual cosa passaran de tenir 3m d’ample a 
tenir 6m.

El cost de compra de les banquetes ha estat de 5.070€ i el cost total de 
l’obra, inclòs el formigó, maquinària i la ma d’obra del personal de brigada 
per a la seva col.locació ha estat de 6.438€.

NOVES BANQUETES PEL CAMP DE FUTBOL
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La Festa Major d’estiu de Riudoms ha comptat amb un ampli ventall 
d’activitats culturals, festives i lúdiques per a totes les edats, des del 
divendres 20 fins el dimecres 25 de juliol.

La tronada i les campanes, com ve sent costum, van anunciar l’inici de 
la festa el divendres 20, a la una del migdia. A la nit, els Quintos’89 van 
organitzar un concert jove al Recinte de Sant Antoni que va comptar amb 
la presència de grups d’actualitat.

En el marc del 15è aniversari de la Colla de Diables de Riudoms, al capvespre 
del dissabte 21 es va dur a terme el concorregut Correfoc de la festa major, 
a càrrec de la colla local, que coordinava i organitzava l’espectacle i d’onze 
colles més de diables, per posar en escena un espectacular muntatge de 
llum i foc, amb inici i final a la Plaça de l’Església i amb dos recorreguts 
diferents pels carrers del centre de la vila.

A continuació, quasi al punt de la mitjanit, al Recinte de Sant Antoni, la 
formació “Fundación No Hay Manera” va oferir un concert de versions 
ballables de la dècada dels 70 i 80 que va aplegar públic de totes les edats, 
alguns encuriosits per la proposta i molts altres amb ganes de ballar al 
ritme de la música que sonava anys enrera versionada per fer-la novament 
atractiva.

Diumenge, de bon matí, Riudoms es va veure envaït per una marea de color 
taronja: eren els 800 participants inscrits a la 16a Bicicletada Popular de 
Riudoms, amb sortida a la Plaça de l’Església i arribada al Recinte de Sant 
Antoni, on s’oferia l’esmorzar. La convocatòria festiva i esportiva va comptar 
amb la col·laboració activa de la secció de BTT d’Amics de Riudoms, els 
qui van vetllar per la seguretat i la bona marxa de l’activitat.

Al capvespre del diumenge, el Trio Serimar va amenitzar la vetllada de 
ball novament al Recinte de Sant Antoni, escenari que també va acollir la 
tarda del dilluns l’espectacle de titelles, actors i música en viu “Meravelles 
de l’Orient”, a càrrec de la companyia vallenca Pa Sucat.

L’Orquestra Nueva Etapa va guarnir de llum i música la revetlla de Sant 
Jaume de Riudoms, omplint de gom a gom el Recinte de Sant Antoni, primer 
oferint un breu concert com a preàmbul, i tot seguit amb el ball de festa 
major, aconseguint que la pista estés plena en tot moment.

El dia 25, festivitat de Sant Jaume, va comptar amb les celebracions 
litúrgiques oportunes, amb la processó pels carrers de la vila amb la imatge 
del patró de Riudoms com a punt àlgid de la festa.

Festa Major de Sant Jaume

Els Diables de Riudoms baixant per la façana de l’Església

Els Diables van fer lluir el seu aniversari

Més de 800 inscrits de totes les edats van gaudir de la Bicicletada

Els ciclistes es van concentrar a la Plaça

BTT Amics de Riudoms va guiar els participants

L’espectacle infantil “Meravelles de l’Orient”
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Les places de Riudoms tornen a adquirir major rellevància arribat el juliol: 
no és per altre fet que per l’arribada del cicle de programació cultural d’estiu 
“Reviu les Places”, que aplega a públic de totes les edats al seu voltant 
per reviure aquest espai en format d’escenari. Enguany, la presència 
d’espectacles relacionats amb riudomencs ha estat notòria, concretament en 
la posada en escena de la primera i tercera proposta cultural d’enguany.

El cicle s’enceta el dimecres 4 amb l’actuació d’una formació sorgida 
d’una experiència formativa en la que hi van participar alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Riudoms i alumnes de l’Estudi de Música de 
Tarragona. Tots ells, sota la direcció musical de la professora Cati Blanco 
i de la Teresa Valls, van escenificar un muntatge basat en música gospel 
amb format de musical, que van batejar amb el nom d’una de les peces 
interpretades, “I will follow him”. La direcció escènica va anar a càrrec d’en 
Marc Chornet, i el resultat va ser molt satisfactori, gràcies també a la bona 
acústica que proporciona la Plaça de l’Om, primer escenari del “Reviu les 
Places” d’enguany.

El dimecres 14 és la Plaça de la Palmera la que acull l’escenari, amb els 
Ocumé, formació vocal de Barcelona que es caracteritza per interpretar 
peces musicals amb la veu com a únic instrument. El fet de que el seu 
repertori fos de peces molt conegudes, junt amb la seva depurada tècnica, 
va posar el nombrós públic present dempeus en la recta final del concert 
per oferir-los una càlida ovació, la qual va donar com a fruit que la formació 
allargués el concert previst en més de trenta minuts.

La formació musical local “Els Fènix” va ser l’encarregada d’omplir la Plaça 
de l’Església el dimecres 18, amb les seves versions de reconegudíssimes 
peces dels anys 60 i 70. Es dóna la circumstància que a la mateixa plaça, 
fa 45 anys, “Els Fènix” van debutar a Riudoms. Tot i haver-se plantejat el 
concert com una audició, es va reservar un espai lateral per a qui volgués 
seguir el concert tot ballant.

Com a cloenda del cicle, i coincidint amb la festivitat de Sant Jaume i 
últim dia de la festa major, la Plaça de Sant Antoni va acollir el darrer dels 
espectacles del cicle d’aquest 2007. La música i la dansa irlandesa van ser 
els protagonistes de la vetllada, a càrrec dels Stompers i dels Cèltic Caos, 
respectivament. Mentre els primers entonaven les més característiques 
melodies celtes, els segons duien a terme les danses que els són pròpies, 
a base de coreografies basades en el colpeig de les sabates contra el terra, 
oferint una harmoniosa posada en escena.

Novament, la presència massiva de públic en totes les places escenari 
d’aquest cicle, amb una mitjana de 1000 persones per espectacle i 1400 
persones presents l’últim dia, consoliden la seva continuitat i, alhora, 
aquest fet marca tot un repte de contínua superació de cara a les properes 
edicions. 

Reviu les Places 2007

Concert de Gospel a la Plaça de l’Om

Els Ocumé fent vibrar els assistents a la Plaça de la Palmera

Els Fènix van reviure la joventut de molts dels presents

Els Balls Celtes van cloure el Reviu les Places 2007

Gran afluència de públic a tots quatre concerts



Ajuntament de Riudoms6

n Juliol 2007 n Núm. 53 n

S’ha jubilat el Lluís Mas Torres
Fa uns dies que s’ha jubilat el Sr. Lluís Mas Torres, que des de l’any 1981 
ha estat membre de la Guàrdia Municipal de Riudoms.

A través d’aquestes línies volem agrair públicament els seus anys de 
dedicació al nostre poble. 

Lluís, aprofita aquesta nova etapa de la vida!

Sopar de comiat amb la família i els seus companys

Una representació japonesa visita 
Riudoms

Un equip format per un redactor, un fotògraf i un representant d’una 
important revista d’oci japonesa, acompanyats per la coordinadora 
d’intercanvis culturals i events del Japó a Espanya i l’arquitecte de la nova 
Plaça de l’Arbre, Hiroya Tanaka, van visitar Riudoms. Aquesta publicació 
dedicarà un pàgina a Riudoms i alhora, la coordinadora d’intercanvis va 
assumir que, a les guies de turisme japoneses aparegués Riudoms, com 
a lloc de visita relacionada amb la figura d’Antoni Gaudí.

La delegació japonesa, amb els regidors de Cultura i de Festes

El Punt Òmnia finalitza els cursos del 
segon quadrimestre 

El Punt Òmnia de Riudoms va finalitzar el passat 16 de juliol els cursos del 
segon quadrimestre de 2007. En la festa de final de curs, es va fer entrega 
dels diplomes que acrediten els coneixements de l’alumnat. Sens dubte, una 
merescuda recompensa a l’esforç de tothom, en que hem après a escriure 
amb l’ordinador, navegar per internet, redactar correus electrònics, manejar 
la càmera de fotos, etc.

Les noves tecnologies ens brinden un munt de noves possibilitats de les 
que ningú s’hauria de quedar al marge. Els Punts Òmnia, com el que 
tenim a la tercera planta de les Escoles Velles de Riudoms, son un espai 
d’aprenentatge ideal per a tots aquells que comencen amb l’ordinador, i 
especialment per a tots aquells que, sense tenir-ne cap coneixement previ, 
us faria goig saber-lo utilitzar. 

Us convidem a tots a gaudir del bon clima que es respira a la nostra aula 
d’informàtica, on aprenen en un ambient distés i amigable tot allò que ens 
cal per no quedar-nos endarrere de les noves tecnologies. 

Des del Punt Òmnia de Riudoms, us desitgem un bon estiu, tot recordant-
vos que esteu tots convidats, gratuïtament, a la propera edició que s’iniciarà 
a partir del setembre.

Ja sona el nou piano!

El dijous 26 de juliol, es va fer la instal·lació del nou piano a l’Escola 
Municipal de Música de Riudoms. 

Aquest nou instrument és un piano de cua de color negre brillant, de 
186cm, Yamaha C3, model Conservatori, amb tecles de color marfil i 
negre i els corresponents complements: funda especial C3, banqueta 
doble per tocar a quatre mans de color negre brillant, 5 anys de garantia 
i 3 afinacions autoritzades per la marca Yamaha i transport especialitzat 
per a Catalunya.

Agraïm novament a tots els amics de l’Escola, que van fer la seva donació 
dels punts “Tu ajudes” de la Caixa de Tarragona, i especialment a la 
Fundació Caixa Tarragona per la seva importantíssima ajuda, en l’any de 
celebració dels 25 anys de l’Escola de Música de Riudoms.

Ajut per a la millora dels regadius
L’Ordre de Regadius, recentment publicada al DOGC núm. 4892 de 
28.05.2007, estableix una línia d’ajuts per finançar els treballs, les obres i 
les instal·lacions que es relacionen a continuació:

1 - Ajut per a la redacció de projectes i estudis a realitzar per técnics 
qualificats i necessaris per a la concessió d’aigües o be per a la 
millora de regadius.

2 - Ajut per a l’execució d’obres de transformació i de millora de 
regadius dels tipus indicats a l’apartat anterior, inclosa l’execució 
de l’obra, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut 
i el control de qualitat així com la direcció d’obres necessària per 
dur-les a terme.

3 - Ajut per a despeses de funcionament i de manteniment en 
instal·lacions de reg a pressió que hagi executat, executi o promogui 
l’Administració actualment.

Les sol·licituds per acollir-se als ajuts que regula aquesta Ordre es 
formalitzaran en imprés normalitzat, s’adreçaran al secretari general i es 
presentaran a les oficines comarcals, els serveis territorials o els serveis 
centrals del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, abans 
del proper 28 d’agost de 2007.

L’alumnat del Punt Òmnia mostrant els seus diplomes

El trasllat del piano, va tenir la seva dificultat
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GRUP MUNICIPAL DE CIU

GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
TOT PARLANT DE L’AIGUA

APROVADA LA NORMATIVA D’EXTRACCIÓ D’ÀRIDS

ENGEGUEM LA LEGISLATURA DEFENSANT ELS RIUDOMENCS

L’aigua és vida. L’aigua és un bé preuat i escàs. 
Aquestes paraules no conformen frases fetes 
sense significat. Al contrari: el líquid element és, 
dins la nostra societat de consum, un bé cada 
dia més necessari i cada vegada més difícil 
d’aconseguir. Les pluges són cada cop són 
més escasses i els aqüífers se’n  ressenteixen. 
Trobar aigua per al consum de boca, per a 
la pagesia , per a la indústria i per al turisme 
és una feina com més va més complicada. 
El canvi climàtic, a poc a poc, va fent estralls 
i els règims de pluges per aquest motiu no 
sovintegen tant com abans i això provoca , 
com dèiem al començament, que l’aigua hagi 
passat a ser un bé preuat i escàs. Conscient de 
tot això, el Govern de la Generalitat ha llançat 
una campanya de cara a fer veure als ciutadans 

que prenguin totes les mesures necessàries per 
tal que l’aigua no es malgasti. Les fórmules són 
ben senzilles. Per exemple: dutxar-se enlloc de 
banyar-se,  comprovar que no hi hagi cap fuita 
d’aigua ni cap aixeta que gotegi, regular els 
aparells perquè en gastin la mínima quantitat 
possible, etc. Si entre tots plegats no prenem 
consciència de la importància que té l’estalvi 
de l’aigua, potser arribarà un dia que s’hauran 
de prendre mesures més restrictives que seran 
més difícils d’assumir.

Lligat amb tot el tema de l’aigua també cal 
dir que a Riudoms tenim un patrimoni que cal 
preservar, que és el de les mines. El Govern ha 
destinat 90.000,- euros perquè les comunitats 
de regants del nostre poble en puguin fer ús per 
arranjar les conduccions de les seves mines. És 

interessant que les juntes i els socis sàpiguen 
que existeix aquest línia d’ajuts perquè val la 
pena poder-la aprofitar. Les mines del nostre 
terme representen un llegat dels nostres 
avantpassats que hi van treballar feixugament 
per construir-les i per això que des de la 
nostra representació a l’ Ajuntament com en 
d’altres instàncies on governa el PSC farem el 
possible perquè el nostre poble conservi aquest 
patrimoni històric.

Les explotacions d’extracció d’àrids a Riudoms 
ocasionen molèsties a veïns i usuaris de camins i 
carreteres per on hi transiten camions i maquinària 
pesada, així a la pluralitat de regants de mines 
afectades per talls i destrosses.

Aquest risc que patim els riudomencs, el coneixen 
particularment els veïns i regants de la Partida 
de la Sènia, que fa tres anys ja van sol•licitar 
l’ajut de l’Ajuntament. Finalment, el març de 
l’any passat, es va proposar una modificació de 
les Normes Subsidiàries (la 24ena), per tal de 
millorar la normativa sobre aquestes activitats 
extractives. En la seva tramitació, el grup 
municipal d’Esquerra-AM, va consultar i treballar 
amb veïns, entitats i sectors afectats per tal de 
recollir experiències i propostes. Cal dir que la 
normativa anterior, tan feble i de tan minses 
garanties, qualsevol modificació no podia sinó 
millorar-la. Però com sigui que es tractava de 

protegir i garantir de manera real i efectiva els 
interessos i el benestar dels riudomencs, ERC-
AM, va proposar millores tècniques que anaven 
més enllà de una modificació normativa per 
sortir del pas: Així, esmentàvem expressament 
la protecció de pous i mines, el manteniment 
dels camins i l’adequació al pes dels camions, la 
suspensió de l’activitat en cas de fort vent i, molt 
important, un règim sancionador que permetés fer 
complir la normativa impedint que es convertís en 
paper mullat. Totes aquestes propostes van ser 
denegades.

Però en elevar la proposta als Departaments 
d’Agricultura, Medi Ambient i Urbanisme, finalment 
han obligat a introduir les mesures denegades 
inicialment. ERC-AM només pretenia contribuir 
a “establir una regulació més precisa que faci 
possible compatibilitzar els interessos de les 
diferents persones involucrades i afectades”, tal 

i com s’expressa en l’informe del Departament 
d’Agricultura.

Malgrat tot, el govern municipal no ha acceptat un 
règim sancionador que realment obligui a complir 
la normativa quan podia fer-ho , tal i com també 
s’expressava als referits informes superiors, i que, 
a proposta d’ERC-AM, revertia en l’arranjament, 
reparació i millora del terme de Riudoms.

Tot plegat, un llarg tomb per acabar demostrant 
la preparació i vàlua del nostre grup municipal 
a l’hora de proposar millores constructives 
pel benestar de tots els riudomencs, malgrat 
no comptar amb majors responsabilitats. Cal 
confiar que l’equip de govern prengui bona nota 
d’aquesta i d’altres actuacions per tal de procurar 
el màxim consens i participació de tots els grups 
en el nostre Ajuntament.

Una vegada engegada la legislatura s’ha 
celebrat el primer Ple Ordinari. Entre altres 
temes d’interès pel poble, el grup municipal de 
Convergència i Unió ha presentat, i el Ple ha 
aprovat, dues mocions que reclamen solucions 
a dos temes concrets:

La primera moció, de caràcter més pràctic, 
fa referència a un problema que afecta 
diàriament als riudomencs: les llargues cues 
que es generen a l’enllaç entre la carretera de 
Riudoms (T310) i la variant de Reus (T11). Els 
Diputats de Convergència i Unió al Parlament 
de Catalunya van recollir la nostra demanda i fa 
poc van instar al Govern de la Generalitat que 
faci els tràmits necessaris per a posar solució 
a aquest problema.

Ara, els regidors de Convergència i Unió a 
l’Ajuntament hem presentat aquesta moció per 
a recolzar la iniciativa dels nostres Diputats al 
Parlament de Catalunya i donar més força a 
aquesta demanda tant necessària per la majoria 
dels veïns de Riudoms. 

La segona moció té un caràcter més simbòlic 
i sentimental pels riudomencs: la construcció 
d’un gran túnel i el posterior pas de l’AVE per 
sota la Sagrada Família i la Pedrera posen en 
perill les obres més reconegudes del nostre fill 
il·lustre Antoni Gaudí. És per això que aquesta 
moció que ha presentat el grup municipal de 
Convergència i Unió demana a l’Ajuntament 
de Barcelona, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Govern Central que estudiï i 

executi altres traçats alternatius que no posin 
en perill les obres del nostre fill il·lustre.

Ambdues mocions, reflecteixen la nostra 
voluntat de buscar la contínua millora dels 
interessos pràctics per la gent de Riudoms 
i la preocupació pels temes més culturals o 
simbòlics, amb fermesa de conviccions i mirant 
de trobar sempre una solució positiva als 
problemes que puguin anar sorgint.
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Cinc setmanes compartint emocions, sorpreses i somriures. Cinc setmanes 
de jocs, de tallers, d’activitats aquàtiques, de visites culturals, d’esports i 

de danses. Cinc setmanes de nens i nenes, de pares i mares, de monitors 
i monitores... Però sobretot, cinc setmanes transmetent actituds, valors i 
normes, desenvolupant habilitats motrius i formant relacions socials!

Dia a dia, els tres grups que han participat del “Viu l’estiu 2007”, organitzats 
segons les diferents edats, han gaudit d’activitats adaptades a les seves 
característiques i el plantejament inicial d’oferir diversió, educació i activitat 

física en un mateix projecte s’ha assolit satisfactòriament. Ens vam marcar 
uns objectius educatius i vam formar un equip de monitors amb entusiasme, 
ple d’il·lusions i amb ganes de gaudir de l’educació en el lleure.

Veure com els infants del poble es diverteixen i a la vegada conviuen en 
un entorn educatiu i lúdic és el resultat més satisfactori. Hem descobert 
somriures, hem despertat ganes de treballar en equip, hem aconseguit donar 
sorpreses divertides, hem pogut gaudir de la natura tots junts i sobretot, 
hem jugat!!! 

El pavelló, la Casa Gaudí, el taller de cuina, les coreografies, el bàsquet, 
l’excursió als Vivers Jordis, la piscina, les bicicletes, les mines d’aigua, 
l’hoquei, el Mag Antoni, la psicomotricitat, les fotografies, la Deixalleria, 
el camp de gespa, les baldufes, la samarreta blava, els globus d’aigua, la 
corda de saltar, les titelles..., i fins i tot la tant esperada Festa Final amb 
inflables, quads, karts i alguna sorpresa més... Tot plegat ha format un 
conjunt anomenat Escola de lleure: Viu l’estiu 2007 i possiblement les rialles, 
les converses, la música i els somriures seran a la memòria d’aquells que 
hem gaudit educant en el lleure, i d’aquells més petits que han viscut aquest 
estiu amb una innocent il·lusió. 

Petites vivències compartides en l’Escola de lleure 2007 fan que, tant nens 
com monitors, ens sentim units per una màgia d’estiu que seguirà viva fins 
la propera edició.

Sobre la gespa del Camp de Futbol Municipal

Els més petits, remullant-se a la piscina

Activitats amb bicicleta al pati de les escoles

Els més grans, abans de sortir d’excursió amb la bicicleta

Visita a la Deixalleria Municipal, recentment inaugurada


