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PER NADAL, CASAL
A punt el nou disseny
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Ara fa uns quants 
mesos, quan vam 
veure que teníem 
ben encarada 
l ’ a d q u i s i c i ó 
d e l  C a s a l 
Riudomenc, ens 
v a m  p o s a r  a 
treballar de valent 
en la planificació 

de les obres de millora que caldria fer-hi per tornar-
lo tornar a obrir.

D’acord amb el Serveis Tècnics Municipals i per tal 
de garantir una òptima solució per a la rehabilitació 
de l’edifici vam decidir que fos un equip extern 
d’arquitectes, que tingués gran experiència en el 
món dels equipaments escènics i culturals, qui fes 
l’estudi i les propostes tècniques i legals per a la 
seva posada en funcionament.

Un cop analitzades diferents opcions, es va 
seleccionar l’equip de treball a qui li vam encarregar 
l’estudi tècnic per tal de saber com quedarà l’edifici 
un cop acabades les obres.

En aquest estudi, com a Equip de Govern, els vam 
donar les següents indicacions que, des del nostre 
punt de vista, eren vitals i inqüestionables: 

• L’Edifici havia de seguir acollint el Teatre del Casal 
Riudomenc.

• El nou disseny havia de donar cabuda, en la planta 
baixa, a la nova Llar dels Jubilats i havia de ser 
més gran i espaiosa que l’actual.

• El disseny que es proposés també havia de 
mantenir, en la seva planta baixa, el Bar del Casal 
Riudomenc.

• I finalment, tot i entendre que els requeriments 

legals actuals obligaran que es facin canvis en el 
conjunt de l’edifici, una vegada acabades les obres, 
el Casal Riudomenc havia de mantenir, en essència, 
el seu aspecte original.

Després de mesos de treball, de visites tècniques 
a l’edifici, de diferents propostes i contrapropostes 
de millora, a dia d’avui, us puc anunciar que 
disposem d’un disseny molt avançat de com quedarà 
l’equipament rehabilitat.

Amb la proposta tècnica damunt la taula, l’Equip 
de Govern hem començat la tasca d’explicar i 
presentar el projecte a diversos col·lectius, entitats, 
associacions i particulars. A hores d’ara hem portat 
a terme un nombrós grup de reunions informatives, 
en les que, el que més ens esperona, és que el 
disseny proposat ha tingut una absoluta acceptació. 
Amb el projecte tan avançat, ja tenim tots un nou i 
gran pas fet. 

Ara, amb la confiança que ens vau transmetre, 
continuarem la feina que ens vau encarregar en les 
darreres eleccions municipals i durant la primera part 
de l’any 2009 començarem les obres de rehabilitació 
del Casal Riudomenc.

L’esforç i dedicació de tot l’Equip de Govern així com 
la bona feina de tots i cadascun dels treballadors de 
l’Ajuntament de Riudoms ha fet possible que el 2008 
hagi estat un any ple de bones notícies pel nostre 
poble i tots ens comprometem a seguir treballant en 
aquesta línia.

Us desitjo de tot cor que passeu unes molt bones 
festes de Nadal i que l’Any Nou us sigui d’allò 
més pròsper.

Josep M Cruset Domènech

Alcalde
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A punt el disseny del Casal Riudomenc!

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció 
Econòmica, Director de la Fira

Horari de visites
Dimarts de 20h a 21h

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música

Horari de visites: 
Dimecres de 19h a 20h
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Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda, Governació, Serveis 
Públics, Obres Municipals

Dimarts de 18h a 20h 
Per a poder-vos donar un millor 
servei podeu demanar cita prèvia

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, Medi Ambient

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament, Política Lingüística

Horari de visites: 
Dimecres de 19h a 20h

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats

Dimarts de 19h a 21h
Per a poder-vos donar un millor 
servei podeu demanar cita prèvia

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes, Joventut

Horari de visites: 
Dilluns de 13h a 14,30h

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana, Circulació, 
Sanitat, Protocol

Horari de visites: 
Dilluns de 19h a 20h
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El Casal Riudomenc es va construir durant els anys cinquanta. Avui en dia, 
les normatives i obligacions tècniques i legals sobre seguretat i accessibilitat 
en un edifici d’aquestes característiques són completament diferents a les 
de l’època en que es va construir.

Això fa que el projecte global de rehabilitació de l’edifici hagi de contemplar 
un volum important d’obra per tal d’aconseguir que s’autoritzi la reobertura 
d’aquest equipament.

Un cop s’acabin les obres l’edifici donarà amplis serveis al poble de 
Riudoms: el Teatre del Casal Riudomenc, la nova Llar dels Jubilats i el 
Bar del Casal. Aquests serveis funcionaran de manera independent, tot 
i que complementària, i la coordinació anirà a càrrec de l’Ajuntament de 
Riudoms.

El Teatre del Casal Riudomenc

El projecte tècnic manté la mateixa estructura del teatre que tota la vida 
hem conegut: una platea en la part baixa i una llotja en el pis superior. 
Amb aquesta distribució, tot i la pèrdua d’espai per garantir una possible 
evacuació del teatre, s’aconsegueix mantenir el número de localitats.

A més a més, les obres permetran una completa modernització de 
l’equipament escenotècnic de l’escenari, una millora significativa de 
l’acústica a tot el teatre, la instal·lació d’un sistema de climatització adequat 
i la col·locació de còmodes seients pel públic.

Per altra banda, s’habilitaran els serveis complementaris necessaris per un 
equipament modern d’aquestes característiques: els camerinos i vestidors, 
el muntacàrregues exterior per pujar decorats i altre material a través de 
l’accés pel carrer de Sant Pere o els equipaments audiovisuals. La nova Llar dels Jubilats

La Llar dels Jubilats actual està en servei des de fa uns trenta anys. Amb 
aquest temps les necessitats del poble de Riudoms han canviat i durant 
molts moments la Llar actual queda clarament insuficient.

Així doncs, a la planta baixa del Casal Riudomenc s’hi habilitarà la sala de 
jocs, la de cafè, la de billar i la de lectura. En una planta entresòl, de nova 
creació, s’hi habilitarà una sala de ball multifuncional que dobla l’espai de 
l’actual.

El Bar del Casal

La remodelació de tot l’edifici, lògicament, també afectarà al Bar del Casal, el 
qual es modernitzarà per tal de poder donar un millor servei als riudomencs. 
La major activitat que generarà tot l’edifici del Casal donarà un nou impuls 
a aquest espai amb tanta tradició i història.

El finançament de les obres

Gràcies a la bona salut econòmica de l’Ajuntament de Riudoms així com 
pel fet que s’ha decidit destinar diferents subvencions a aquest projecte, 
actualment ja es disposa del finançament necessari per tal de poder fer 
totes les obres de rehabilitació del Teatre i del Bar del Casal.

Paral·lelament, s’està treballant per tal de disposar de tots els diners 
necessaris per a poder fer les obres de la nova Llar dels Jubilats sense 
comprometre la salut econòmica municipal. En tot cas i donat que, primer, 
s’han de fer les obres del teatre, el finançament necessari per la Llar dels 
Jubilats no es necessita fins l’any 2010.

El Teatre del Casal Riudomenc, la nova Llar dels Jubilats i el Bar del CasaI

Tot l’edifici conservarà l’essència de l’antic Casal

Secció de la nova distribució de l’equipament

Un equip tècnic de primera
L’equip que està redactant el projecte de rehabilitació del Casal 
Riudomenc està format per professionals que acumulen una completa i 
llarga experiència en el camp de la construcció d’equipaments culturals 
i escènics.

Els arquitectes Gabriel Bosques Sánchez i Josep M. Ferran Mercadé són 
els creadors, entre altres projectes del Teatre Auditori de Salou, així com 
del Conservatori de Música de la mateixa localitat. El responsable de 
l’acústica del projecte, l’Higini Arau, és un dels tècnics més prestigiosos 
a nivell mundial, havent realitzat els següents projectes acústics: Gran 
Teatre del Liceu (Barcelona), Teatro Alla Scala Milano (Milà), Auditori 
Kursal (Sant Sebastià), Palau de la Música Catalana (Barcelona), 
Auditori Josep Carreras (Vila-seca) i el Teatre Auditori de Salou.



Ajuntament de Riudoms�

n Novembre 2008 n Núm. 67 n

Pavimentació dels camins 
del Burgar i de les Deveses

Recentment han finalitzat les obres de pavimentació i adequació dels serveis 
afectats del tram final del Camí del Burgar i del Camí de les Deveses.

Amb el finançament del Departament d’Agricultura de la Generalitat, 
emmarcat dins el Pla de millora de camins rurals de les comarques de 
Tarragona, i la col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms, s’han adequat 
més de 2,6 Km d’aquests dos camins, que suposarà per tots els veïns una 
magnífica millora.

El Departament d’Agricultura ha finançat la pavimentació

OBERTURA DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL (excepte festius)

Dimarts, de 16h a 20h

Dijous, de 16h a 20h

Dissabte, de 10h a 13h 

Aquest Nadal, Recicla!
Per Nadal... arriba l’arbre, els lots, els regals, les 
caixes i els papers...

Tots som conscients que aquestes dies es 
generen massa quantitat de residus.

Us animem a reciclar-los correctament, tot fent 
servir els contenidors adequats i la deixalleria 
municipal.

També us fem saber que els dies 7, 8 i 9 de 
gener, a la Plaça de l’Església, disposareu d’un 
Punt de recollida d’arbres de Nadal.  

Solucionades les goteres del Pavelló
Des de feia anys, cada vegada que hi havia pluges intenses apareixien 
goteres al sostre del Pavelló Esportiu. En els darrers temps la problemàtica 
s’havia accentuat i amb cada petita pluja s’havien de suspendre les activitats 
esportives.

Des del primer moment que es va detectar aquesta situació es va demanar 
a moltes i diverses empreses especialitzades que estudiessin el cas i 
proposessin solucions.

La complexitat de la teulada, que està formada per successives capes de 
materials diferents, així com la fragilitat a l’hora de treballar-hi, feia que ningú 
volgués donar garanties que la solució proposada seria la definitiva.

Una de les solucions que també es proposaven era la substitució total de 
la teulada. L’elevat cost d’aquesta operació (al voltant de vuitanta milions 
de les antigues pessetes) feia necessari estudiar altres alternatives abans 
de fer la substitució del sostre.

Finalment, els professionals de la Brigada Municipal van instal·lar un 
sistema de seguretat per a poder treballar més fàcilment. Posteriorment, van 
estudiar detalladament cada planxa, cada unió i cada cargol dels elements 
que configuren la teulada. Tot seguit van fer una prova de l’estanquitat de 
cada planxa amb aigua a pressió. Finalment, identificaven els punts per 
on entrava l’aigua i els segellaven amb materials especials per a garantir 
la impermeabilitat durant un llarg període de temps.

Una vegada reparat tot el sostre del pavelló, la problemàtica ha quedat 
resolta, amb un cost econòmic infinitament menor al que proposaven 
moltes empreses. Ara es seguirà fent un seguiment i en cas que aparegui 
alguna nova gotera, s’eliminarà de la mateixa manera que s’ha pogut fer 
amb les anteriors.

L’alçada i la fragilitat dels materials complicaven la feina al sostre

La Brigada Municipal va repassar pam a pam tot el sostre

Condicionament del terreny abans de l’aplicació del formigó
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El Tanatori, pràcticament a punt
Des de fa mesos, la funerària Mena està construint el que serà el Tanatori 
de Riudoms. Aquest equipament està situat a El Prat, en un solar que havia 
estat de propietat municipal i que aquesta empresa de serveis funeraris va 
comprar per a aixecar-hi el nou tanatori.

Com és habitual, l’Ajuntament de Riudoms va fent les corresponents visites 
de seguiment. A hores d’ara, l’execució de l’obra ja està molt avançada i 
s’espera que d’aquí a pocs mesos pugui entrar en funcionament.

Una vegada entri en funcionament, els veïns que malauradament, hagin 
de fer ús d’una sala de vetlla, no caldrà que es desplacin a Reus, com s’ha 
de fer actualment. El Tanatori de Riudoms compta amb tres sales de vetlla, 
dues de les quals es poden comunicar per tal que, en cas necessari, es 
puguin convertir en una sola de grans dimensions.

En questió de mesos el Tanatori de Riudoms entrarà en servei

L’Ajuntament de Riudoms fent el seguiment de l’obra

Vestíbul que dóna accés a les tres sales de vetlla

Adéu a les cues!
Les llargues cues per accedir des de la carretera de Riudoms a Reus o 
a la variant de la T-11 feien que diàriament un gran nombre de veïns de 
Riudoms haguessin de perdre una bona estona fent cua.

En el butlletí del mes de setembre s’informava àmpliament de les llargues 
gestions que havia fet l’Ajuntament de Riudoms per tal de poder resoldre 
aquest problema.

Tot i que la solució adoptada no és, des del punt de vista municipal, la millor 
de les opcions, sí que resoldrà de manera significativa una de les llargues 
reivindicacions de l’Ajuntament de Riudoms. Les gestions municipals 
han permès resoldre la problemàtica que des de feia anys patíem els 
riudomencs i molts altres habitants de la comarca.

Les obres les ha executat l’empresa Transcornejo i han permès que 
en poques setmanes s’hagi pogut posar en funcionament la solució 
projectada.

L’Alcalde i el 1r Tinent d’Alcalde a peu d’obra

La ràpida execució de les obres ha reduït les molèsties

Els dos vials d’accés ens faran guanyar comoditat i seguretat
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El morrut roig
La plaga del morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) està 
creixent de manera molt preocupant a tot el litoral català.

Segons informa la Generalitat, cal que totes les plantacions de palmeres 
estiguin legalitzades i protegides.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb el Regidor 
d’Agricultura Miquel Domènech Fusté (mdomenech@riudoms.cat) o 
contactar amb tècnics o jardiners especialitzats.

“Voluntaris per la Llengua”
La campanya per tal de crear parelles lingüístiques, impulsada a Riudoms 
per la regidora de Política Lingüística i amb el suport de l’Àrea de 
Normalització Lingüística de Reus està donat els primers fruits, doncs, ja 
s’han constituït diverses parelles que dediquen, com a mínim, una hora a 
la setmana a conversar en català.

Si us agrada la idea i voleu ser Voluntaris per la Llengua, us podeu posar en 
contacte amb la regidora Roser Fortuny Fontgivell (rfortuny@riudoms.cat).

Viatgem amb... Grecs i Romans
El Grup Municipal de Lectura, a la Biblioteca Municipal, ens ha proposat una 
iniciativa cultural que pretén donar continuïtat a les inquietuds generades 
al voltant de la lectura adreçada als nois i noies més grans de 8 anys, amb 
el suggerent títol de “Viatgem amb... Grecs i Romans”.

El programa va tenint un notable èxit, cosa que anima a la organització a 
repetir-ho en un futur:

Dissabte, 8 de novembre, la Conxa Torres ens va explicar “Teseu”.

Dissabte, 15 de novembre, la Patrícia Domingo ens va explicar “El 
cavall de Troia”.

Dissabte, 29 de novembre, la Marisol Virgili ens va explicar “Perseu”.

Així mateix, us recordem que l’Hora del Conte continua fent sommiar els més 
petits i les famílies que ens volen acompanyar, tots els dissabtes no festius, 
a 2/4 de 12 del migdia, a la sala infantil de la Biblioteca Municipal.

Les parelles conversen en català durant una hora Els grecs i romans ens van explicar les seves aventures

L’Esplai es trasllada a la Casa de Cultura
Donat que el Casal Riudomenc ha passat a ser de propietat municipal 
i caldrà començar la seva reforma durant aquest 2009, l’Ajuntament de 
Riudoms ha ofert a l’Esplai del Casal la possibilitat de traslladar-se a la 
Casa de Cultura.

L’Esplai reuneix un centenar de nens i nenes tots els dissabtes a la tarda. A 
la Casa de Cultura disposen d’amplis espais per a fer les seves activitats, 
així com la possibilitat de fer jocs o altres actes a la plaça de l’Om i el 
carrers del centre del poble.

Així, l’Esplai disposarà de les instal.lacions de la Casa de Cultura durant 
el temps que sigui necessari, i mentrestant la Parròquia, titular oficial de 
l’Esplai, podrà adequar un altre lloc on pugui realitzar les seves tasques.

7a Festa de l’Oli Nou i 1a Trobada 
d’intercanvi de plaques de cava

El diumenge abans del Beat i tal 
com s’ha fet els darrers anys, la 
Festa de l’Oli Nou de Riudoms 
vol saludar l’arribada del nou 
oli de la temporada mitjançant 
un esmorzar popular a les 
instal·lacions de la Coopetativa 
Ag r í co l a  de  R iudoms  i 
l’organització de diversos actes 
complementaris. 

La Festa de l ’Oli Nou de 
Riudoms, any rere any, va 
aconseguint un lloc destacat 
en el calendari festiu de la 
comarca. Enguany es van 
servir més de 1200 esmorzars 
i es van vendre 4000 litres d’oli 
d’oliva verge extra de Riudoms, 
DOP Siurana.

Paral·lelament, enguany s’ha 
organitzat la 1a Trobada de 
plaques de cava de Riudoms, 
que a comptat amb la implicació 
de la mateixa Cooperativa Agrícola i de les Caves Marc Vidal. 

En aquesta primera edició s’ha presentat una placa especial d’aquesta 
trobada que enceta una col·lecció de plaques de cava, que al llarg dels 
anys, s’anirà completant amb imatges del nostre poble.

Éxit de la 1a Trobada d’intercanvi de plaques de cava de Riudoms

L’allioli, per a llepar-se els dits

L’Ajuntament de Riudoms 
us desitja Molt Bones Festes
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
LES ENERGIES RENOVABLES: UNA APOSTA DE FUTUR

UN ALTRE ANY QUE S’ACABA. 
I EL MÉS CALENT ÉS A L’AIGÜERA.

ELS NOSTRES PROPÒSITS

En el passat 11è Congrés del PSC que va 
tenir lloc el mes de juliol d’aquest any es va 
aprovar una resolució en la qual el nostre 
partit feia una aposta clara i decidida cap les 
energies renovables, en especial per l’eòlica, la 
fotovoltaica i la termosolar. El text aprovat deia: 
“Pareŀlament hem de tenir en compte el canvi 
climàtic i la protecció del medi ambient que 
configuren la nostra agenda de futur a curt i a 
llarg termini. En aquest sentit aquesta innovació 
també s’ha d’estendre a l’àmbit ambiental. El 
nostre país és ric en recursos naturals que 
fan possible potenciar les energies netes. 
Volem desenvolupar les energies eòlica, solar 
fotovoltaica i termosolar. Les noves tecnologies 
seran els nostres principals aliats en aquesta 
feina que necessita de tots els recursos al nostre 

abast per poder esdevenir una alternativa real 
a la nostra dependència sobre les energies no 
renovables”.  

És per això que els socialistes hem valorat molt 
positivament  el fet que Riudoms hagi estat el 
lloc escollit per instaŀlar-hi una planta solar 
termoelèctrica de gran envergadura que serà 
pionera en l’ús d’aquesta energia renovable. 
Pensem  que així es contribueix  a canviar cap 
un model energètic menys dependent i alhora 
es garanteix el subministrament d’energia de 
qualitat que permeti un creixement sostenible. 

Des del primer moment que vam ser coneixedors 
d’aquesta notícia, en el decurs dels primers 
mesos d’enguany, el nostre Grup ha votat 
sempre a favor de qualsevol  proposta que anés 

en el sentit de facilitar la implantació d’aquesta 
indústria. 

D’ aquest projecte i de les seves característiques 
ja se n’ha informat a bastament en un altre mitjà 
de difusió local i ja no cal incidir més en el tema. 
Només afegir que  tots els permisos necessaris 
per fer la iniciativa una realitat, ja han estat 
concedits per part dels diferents departaments 
supramunicipals que havien de donar el vistiplau 
a la seva execució i ara ja només queda esperar 
que aviat sigui una realitat. 

Riudoms, 20 de novembre de 2008

En el Ple d’aquest passat 20 de novembre, 
l’equip de govern es veu obligat a donar-li la 
raó al grup municipal d’esquerra i comença 
a activar la Fundació Gaudí.

La seva normativa contempla la convocatòria 
del patronat mínim un cop l’any i abans del 
28 de febrer. Des de l’inici del present període 
consistorial, amb majoria absoluta de CiU, no 
se l’ha convocat cap vegada. Aquest patronat 
el formen un representant de cada grup 
municipal a l’Ajuntament, l’alcalde, i un nombre 
de membres de la societat civil a proposta de 
cada grup. En definitiva, veïns de Riudoms que 
accepten entrar a la Fundació amb voluntat i 
ganes de participar.

Més enllà de saltar-se la seva pròpia normativa a 
la torera (ja ve sent un costum), és veritablement 

preocupant fer anar a acceptar notarialment un 
càrrec als diferents membres del patronat, per 
no convocar-lo ni donar-los efectiva participació. 
Bona i lamentable mostra, és que en la signatura 
d’un conveni amb l’Ajuntament de Reus, alguns 
membres se n’assabentessin per la premsa. 
Una Fundació que té, entre les seves funcions 
gestionar un Epicentre car, i buit ara per ara de 
contingut (una altra inauguració al cove).

ERC-AM creu en el potencial de la participació 
ciutadana i amb la voluntat constructiva dels 
riudomencs per tirar endavant, plegats, 
projectes col·lectius. Cansats de reclamar el 
compliment a l’alcalde-president per convocar 
aquest organisme, hem sol·licitat empara a 
Governació. Per això, passat més d’un any i mig 
de les eleccions, s’han renovat els càrrecs que 
pertocaven i esperem que, en breu, es convoqui 

el Patronat. Com en d’altres ocasions, potser 
aquest escrit, que cal enviar a l’Ajuntament el 
dia 20 de cada mes, es publica quan ja s’hagi 
convocat. Tant de bo. Almenys per un cop es 
donaria compliment a una sol·licitud del nostre 
grup (recordem d’altres questions ja advertides: 
l’estat del Pavelló, el solar de la Cooperativa, 
els irregulars “bonys” reductors de velocitat, una 
oficina per tramitar el DNI, etc...).

Riudoms, 20 de novembre de 2008

A casa nostra s’acosten festes de companyia i 
de família, d’il·lusió, de fred i d’escalfor.

Durant l’any es van fent realitat molts projectes, 
es materialitzen idees i es prenen decisions, 
sempre amb el convenciment que hauran de 
ser les més encertades.

També en aquesta època és quan es fan els 
millors propòsits per a l’any vinent. En general, 
la majoria s’assoliran, d’altres quedaran a mig 
fer i alguns, pocs, se sumaran als propòsits de 
l’any següent.

Des del nostre grup polític volem aprofitar 
l’acabament de l’any per agrair el vostre suport 
continuat, així com el de totes aquelles persones 
que participen i col·laboren en la consecució 
d’un gran objectiu: el benefici comú de totes les 
persones que formem Riudoms.

Dins aquest any que està finalitzant potser una 
de les més grans satisfaccions que s’han pogut 
aconseguir ha estat la signatura de l’escriptura 
d’adquisició del Casal Riudomenc. Ara ja podem 
dir que aquest equipament és de propietat 
municipal.

Un dels altres aspectes que volem destacar, 
en aquests moments de crisi generalitzada, 
és l’èxit de l’esforç de control i contenció de 
la despesa, així com la recerca continuada de 
fonts alternatives de finançament, tot evitant la 
tàctica fàcil d’apujar els impostos als ciutadans, 
tal com fan alguns municipis veïns. 

Aquesta contenció de la despesa i la recerca 
de finançament és la millor manera de garantir 
i millorar els serveis públics que s’ofereixen al 
nostre poble.

Entre els propòsits per a l’any 2009, potser els 
més destacats seran, tot complementant-se 
aspectes culturals i urbanístics, la construcció 
de la nova Biblioteca Municipal, el disseny i inici 
de les obres del Casal Riudomenc, així com, per 
altra banda, la impulsió de les zones de serveis 
i industrials “Mas de Don Felip” i “El Roquís”.

La gent que formem Convergència i Unió 
de Riudoms desitgem a totes les persones 
que convivim en pau al nostre poble unes 
Bones Festes de Nadal i d’Any Nou i que les 
pugeu disfrutar amb els vostres éssers més 
estimats.

Riudoms, 20 de novembre de 2008
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Les Festes del Beat Bonaventura gaudeixen de personalitat pròpia, 
carregades de tradició i sentiment al voltant d’un dels fills més estimats de 
Riudoms: Miquel Baptista Gran i Peris, el Beat Bonaventura Gran. 

Els actes religiosos, des de l’anada a ofici i la missa solemne, passant 
per la processó i la resta d’actes en honor al Beat han ofert la possibilitat 
de participar, en forma de recolliment, en el tribut popular al seu convilatà 
esdevingut exemple d’humilitat i benevolència.

L’Ajuntament de Riudoms i diversos col·lectius locals, amb la voluntat de 
sumar-se a la festa, han programat, paral·lelament, un seguit d’actes que 
complementen l’estructura central de la festivitat.

Així, els actes van encetar-se amb el diumenge 16, amb la 7a Festa de 
l’Oli Nou i la 1a Trobada de plaques de cava, a les instal•lacions de la 
Cooperativa i el carrer de Salvador Espriu, el Campionat de Balls de Saló 
al Pavelló d’Esports organitzat per l’escola de dansa Wapacà i la Processó 
dels Fanalets.

El divendres 21, el repic de campanes i la tronada anunciaven l’inici dels 
actes més rellevants. Al vespre va tenir lloc el cine-fòrum, organitzat per 
l’Associació El Trencadís, amb la projecció de la pel·lícula “El aceite de la 
vida” i el sopar del 2n aniversari de la Penya l’Avellana Blaugrana.

El dissabte 22, al matí la comitiva formada per autoritats, Junta de la 
Confraria del Beat, representants d’entitats, familiars del Beat, Pubilla i 

Hereu i els estendards van assistir a la solemne missa concelebrada, en la 
que l’alcalde, com és tradició, va oferir el ciri al Beat, tot sol·licitant la seva 
protecció per a tota la vila. A continuació, la Cobla Reus Jove va amenitzar 
la Ballada de sardanes a la Plaça de l’Església. Al vespre, es va celebrar 
la solemne processó pels carrers del centre. A la nit, al Pavelló d’Esports 
Municipal, la companyia Els Noctàmbuls va dur a escena l’obra còmica 
Boeing-Boeing.

El diumenge 23, l’Homenatge a la Vellesa va tornar a ser un dels actes més 
emotius, donat que es rendeix un merescut homenatge als riudomencs que 
han superat els 82 anys d’edat. Entre homenatjats i acompanyants, més 
de 150 persones van participar als actes que van consistir en la missa en 
record dels difunts, un petit concert a càrrec de l’Escola de Música i el dinar 
de celebració. Al vespre, vam poder disfrutar dels tradicionals castells de 
focs a càrrec de la Pirotècnia Igual i en acabat, la formació musical Dia i 
Nit, va fer ballar el Pavelló, tancant un intens cap de setmana en record 
del nostre Beat.

L’endemà, dilluns 24, festa local, els més menuts es van divertir a càrrec 
de la companyia De Parranda, que va oferir al Pavelló l’espectacle Cacau 
de Contes.

La Confraria del Beat, la Parròquia de Sant Jaume i l’Ajuntament de Riudoms 
sumen esforços per retre, any rere any, l’homenatge més lluït possible al 
seu fill il·lustre. Des d’aquestes línies, l’Ajuntament de Riudoms vol agrair 
l’esforç de la Confraria i la Parròquia per tota la feina feta, i a tots els que 
heu participat de la festa, fer-vos extensiu l’agraïment per haver fet possible 
una nova convocatòria popular, solemne i festiva alhora com han estat les 
Festes del Beat 2008.

Festes del Beat Bonaventura 2008

L’Homenatge a la Vellesa vol ser un reconeixement a la vida i a l’esforç dels més grans

L’ofrena del ciri serveix per demanar pel bé de tot Riudoms

Ofici concelebrat amb l’assistència d’autoritats i convidats

Boeing-Boeing o com poder tenir tantes nòvies

Els més petits van riure gràcies a unes esbojarrades històries


