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L’AjuntAment 
ADQuIReIX Les Dues 

fInQues veïnes DeL CAsAL

Els dos acords signats entre els propietaris
i l’Ajuntament de Riudoms permetran afegir aquestes dues 

finques al projecte del nou Casal, el que farà augmentar
la seva capacitat i millorar les seves prestacions.

Aquest és un altre gran pas en l’obra del Casal, aconseguit 
gràcies a la bona predisposició de les parts, que han facilitat la 

signatura d’uns compromisos satisfactoris per a tots.
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Sense cap mena de 
dubte, el nou Casal 
Riudomenc és un dels 
projectes d’aquesta 
legislatura al que 
l’Equip de Govern 
e s t à  d e s t i n a n t 
m é s  e s f o r ç o s  i 
dedicació.

Des de fa temps, hem treballat per a disposar d’un 
equipament amb unes majors i millors prestacions, 
adequat a les necessitats de la població actual. Per 
això, hem mantingut reunions de treball amb els 
propietaris de les finques veïnes de l’edifici del Casal 
per tal d’estudiar la possibilitat d’adquirir-les.

Paral·lelament a aquestes converses, també vam 
encarregar als arquitectes de l’obra un estudi per 
saber com milloraria el futur Casal Riudomenc, en 
cas d’arribar a un acord satisfactori amb els veïns. 
L’estudi ens ha demostrat que les millores són 
tècnicament possibles. A més a més, s’amplien molt 
les possibilitats reals de l’edifici.

Així doncs, l’Ajuntament i els propietaris particulars 
hem fet un esforç conjunt per tal de poder tancar els 
acords.

A dia d’avui, us puc informar que ja hem signat 
l’acord d’adquisició de la casa del carrer de  
sant jaume, 4 i la del carrer de sant Pere, 28.

Amb aquestes dues adquisicions, la superfície del solar 
augmenta en 192 m2, passant de 698 m2 a 890 m2 i 
permetrà, entre d’altres, les següents millores:

• Augmentar la capacitat del teatre del Casal 
Riudomenc, de les 350 places projectades 
inicialment fins les 500.

•  Augmentar la superfície de l’escenari, de 91 m2 a 
125 m2. A més, es podrà modificar la forma del fons 
de l’escenari per a que sigui rectangular.

• Augmentar la superfície destinada a serveis i 
lavabos, dels 46 m2 actuals a 70 m2.

• Augmentar el número de vestuaris i sales de 
material.

• Augmentar la superfície del Bar del Casal 
Riudomenc, dels 108 m2 actuals a 160 m2.

• Obtenir llum directe des de tots dos carrers per a 
l’espai destinat a la futura Llar de Jubilats.

L’ampliació del solar permetrà què, si durant l’any 
2010, es disposa dels diners necessaris, es podran 
realitzar aquestes millores. És per això què, des de 
fa força temps, també estem treballant per obtenir 
fonts addicionals de finançament. A dia d’avui, us 
podem avançar que les perspectives són favorables i 
pràcticament ja està garantida l’execució de la totalitat 
de les obres.

Pel que fa al pagament de les noves finques, s’utilitzarà 
una de les eines que disposen els ajuntaments: les 
permutes (canvi dels solars de propietaris particulars 
per uns solars propietat de l’Ajuntament amb un 
valor urbanístic equivalent). A més a més, en la 
situació econòmica actual, aquest tipus d’operació té 
l’avantatge que l’Ajuntament no haurà de fer efectiu 
cap pagament en metàl·lic.

La dedicació permanent a impulsar aquest projecte 
emblemàtic ha fet què, en dos anys de legislatura, 
s’hagi aconseguit dibuixar un engrescador escenari 
pel nou Casal Riudomenc.

Ara, més que mai, podrem disposar d’un equipament 
preparat per a satisfer les necessitats del Riudoms 
actual.

josep m. Cruset Domènech
AlcaldeEdita

Ajuntament de Riudoms
Carrer major, 52
43330 Riudoms

www.riudoms.cat
ajuntament@riudoms.cat

977 85 03 50

FotograFia

Ajuntament de Riudoms
mateu fotògraf

Aida Gispert Gaya
elisabet ferrant vilaltella

imprEssió

Taller Gràfic Òfset, SL

dipòsit lEgal

t-167/03

tirada

2400 exemplars

distribució gratuïta

El Casal podrà créixer  
en superfície i en prestacions

“A dia d’avui, us puc informar que ja hem signat 
l’acord d’adquisició de la casa del carrer de  

Sant Jaume, 4 i la del carrer de Sant Pere, 28”
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Les primeres setmanes de treball han servit per anar avançant molta feina. 
Encara que, com sempre que es fan obres d’aquestes característiques, 
inicialment es veu poc la progressió. 

El primer que s’ha fet ha estat recuperar tot allò que tingui algun tipus 
de valor. Tant perquè pot ser reutilitzat, com perquè pugui tenir un valor 
sentimental o històric per als riudomencs.

eudald salvat mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció,  
Director de la Fira de l’Avellana

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

Horari de visites:
Dimarts de 18h a 20h 

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 Econòmiques

Horari de visites:
Dimarts de 19h a 21h

verònica torres ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes,  
Joventut

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

francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Sanitat, Protocol,
Seguretat Ciutadana, Circulació 

Horari de visites:
Dilluns de 19h a 20h

PEr A PodEr-voS donAr un millor SErvEi, uS rEComAnEm quE EnS dEmAnEu CitA PrèviA

El dia a dia de les obres de l’edifici del Casal riudomenc

L’enderroc de l’edifici s’ha fet de manera manual i mecànica

Aquesta estructura permetrà conservar la façana de pedra original

Construcció de les bases del forjat que suportarà tot el nou edifici

Posteriorment, s’han extret els materials que no es poden barrejar amb els 
enderrocs de construcció: ferros, fustes, plàstics, etc.

Es van fer múltiples cates per tal de preparar la retirada de l’estructura 
deteriorada de l’antic edifici. Amb les comprovacions fetes, es va iniciar 
l’enderroc de manera manual. Passades unes jornades de treball, veient el 
precari estat de la construcció i per a evitar possibles ensulsides i accidents, 
s’ha passat a continuar l’enderroc amb maquinària pesada.

Simultàniament, s’ha aixecat una estructura de ferro del carrer de Sant 
Jaume per tal de poder consolidar la façana de pedra i mantenir-la fins que 
es pugui integrar a la nova estructura.

Un cop finalitzat l’enderroc s’ha retirat tot el material i s’ha transportat a un 
abocador autoritzat. A partir d’aquest moment ja s’ha pogut fer el rebaix del 
terra i preparar tot el solar per a fer els fonaments del nou edifici.

Així doncs, s’han excavat les sèquies, s’han col·locat els forjats de ferro i s’hi 
ha aplicat el formigó dels fonaments. Poden sorprendre per les seves grans 
dimensions... Aquest fet és degut a què, a diferència de l’antiga construcció, 
ara no hi haurà pilars centrals i tot el pes recaurà en les columnes laterals. 
Aquest serà un gran avantatge, doncs així les sales seran completament 
diàfanes i, per tant, molt més aprofitables.
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l’èxit de la Festa dels Barris...
De la Festa dels Barris de Riudoms es podria dir 
que és la festa de caire més popular i participativa 
de les que celebrem al nostre poble.

La gran implicació dels veïns de cada barri, 
tant a nivell intern com general, a través de la 
Comissió de Barris, aconsegueix fer arribar el 
ressò d’aquest èxit més enllà del nostre terme 
municipal.

La gran quantitat i varietat d’actes que tenen 
lloc, cada primer cap de setmana de juliol, fa 
que tothom s’hi pugui sentir identificat i hi vulgui 
aportar la seva empenta: cercavila, xarangues, 
carrosses, jocs infantils, balls, sopars, esmorzars, 
preparatius, sacs de confetti, hereus, pubilles, 
música en viu, música enllaunada, ... tot embolicat 

en el bon humor i les ganes de passar-s’ho bé de 
tot un poble.

Fins i tot, al llarg dels anys, s’han anat creant 
unes expressions o costums més o menys pròpies 
o arrelades, com l’anar a enramar, l’elecció de 
l’Hereu i la Pubilla, la Cercavila del canó, les 
xarangues que sonen de bon matí, l’americana 
Lleida, el ritual de les ofrenes a l’Església, els jocs 
de cucanya, el sopar del pernil, la batalla final o la 
carrossa dels Quintos,... tot creat a partir de les 
reunions (i discussions) a les places o carrers de 
cada barri, on tothom hi vol dir la seva...

Aquesta és l’essència de la Festa dels Barris 
de Riudoms: la participació i la implicació 
desinteressada d’una gran gentada. 

Aquesta és, sense cap mena de dubte, la clau de 
l’èxit de la Festa dels Barris de Riudoms.

L’enhorabona a totes i a tots!

Barri de la RavalBarri ferrant

Barri de les escolesBarri del Colomer

Barri d’Avall Barri carrer major
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PuBillA i HErEu 2009
marta virgili munté

Carles Costa Casas

ConCurS dE diSFrESES
1r Premi - Barri de sant sebastià

2n Premi - Barri d’Avall

3r Premi - Barri de la Raval

ConCurS dE CArroSSES
1r Premi - Barri de sant Antoni

2n Premi - Barri de la Raval

3r Premi - Barri de sant sebastià

Quintos 2009La Pubilla i l’Hereu 2009

Barri molí d’en marc Barri de sant Antoni

Barri de sant sebastiàBarri de la Plaça

La Cercavila del Canó dóna inici a la festa dels Barris el recinte de sant Antoni acull el concorregut ball de cloenda
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Coral dolça Catalunya
La Coral Dolça Catalunya de Riudoms i la Coral del Pla de Santa Maria 
van actuar en el Concert de Fi de Curs, que va tenir lloc diumenge 28 de 
juny, a l’Església de Riudoms.

Aquest concert final, en el que la formació coral riudomenca va portar a escena 
un recull de conegudes cançons de cinema, va emocionar el públic present, 
tant per la música, que va comptar amb la presència del professor Marc Torres 
Sanz, com per la presentació audiovisual que acompanyava l’espectacle.

El Concert de Final de curs també va servir per retre un merescut homenatge 
a la Montserrat Ferré Caparó, que ha estat la directora durant els darrers 
anys i que a partir d’ara cedeix el seu càrrec al David Molina Font. De cara 
a la propera temporada també es produirà un altre relleu. En aquest cas, 
en la presidència de l’entitat, en la que M. Isabel Plana agafarà el testimoni 
de l’actual president Jaume Ferré Anguera. Molts encerts a tots plegats!

en la propera temporada la Coral renovarà presidència i direcció

La ubicació del polígon industrial El Prat en una zona de pas i molt fàcil 
accés representa un avantatge per a les empreses que hi estan situades. 
Però, aquesta ubicació ha fet que, des del començament, les seves àrees 
de contenidors hagin estat utilitzades per usuaris externs, malauradament, 
sovint fent-ne un molt mal ús. 

Per tal de resoldre el problema d’higiene i d’estètica que s’hi presentava 
es van provar diferents solucions, però cap d’elles va ser del tot efectiva. 
Finalment, s’ha optat per instaurar un servei de recollida porta a porta per 
a les empreses del polígon: cadascú té el contenidor de la seva propietat 
a l’interior de la nau, i només el treu el dia i hora pactada, en què passa el 
camió de recollida.

Aquest mètode ha solucionat definitivament el problema i s’ha pogut 
recuperar una imatge molt més digne en tota aquesta zona industrial i de 
serveis.    

recollida porta a porta a “El Prat”

millora l’accessibilitat de la Plaça
La Comissió per a la supressió de les Barreres Arquitectòniques va elaborant 
un llistat d’actuacions que han de facilitar l’accessibilitat a determinats 
espais del nostre poble.

És en aquest context que la Brigada Municipal ja ha fet tot un seguit 
d’actuacions a la Plaça de l’Església. S’ha doblat l’amplada d’una de les 
rampes d’accés lateral a la plaça, s’ha col·locat una barana en una de les 
escales, s’han substituït tot un seguit de rajoles que podien representar 
un risc per a les persones amb dificultats a l’hora de caminar i també s’ha 
col·locat una barana a la rampa d’accés als porxos.

l’empresa mytidasa es modernitza
L’empresa riudomenca Mytidasa SL, pertanyent al Grup Crusvi, acaba 
d’inaugurar una nova planta destinada al procés de trossejat i envasat 
d’aviram. La nova nau representa una ampliació de 3.000 m2 en les seves 
instal·lacions situades a la partida de les Planes del Roquís. Amb aquesta 
inversió de 2,5 milions d’euros ha demostrat la seva opció per a arrelar-se 
i convertir-se en una de les empreses de més importància del poble.

El passat 25 de juny l’Alcalde i el Regidor d’Activitats van visitar aquestes noves 
instal·lacions, acompanyats de la Propietat i el Director de l’empresa.

La nova planta té una línia de trossejat per a pollastres, amb capacitat per 
a processar 6.000 pollastres per hora i tres línies d’envasat, amb capacitat 
per a 4.000 safates per hora. Actualment hi treballen 65 persones i tenen 
previst arribar a un centenar durant els propers anys. Aquestes instal·lacions 
han permès que la planta prepari productes envasats per a grans clients de 
distribució, per a grans consumidors (Port Aventura, empreses de càtering), 
així com per a un elevat nombre de carnisseries tradicionals.

Amb aquesta inversió l’empresa podria arribar als cent llocs de treball

La millora de l’accessibilitat als espais públics beneficiarà tothom

el nou mètode millorarà la recollida i n’evitarà el mal ús

aquest setembre...
RIuDOms vIsItA LA sOLAnA

Estem organitzant una excursió amb autocar, a preus molt 
populars, a la Festa Major de La Solana, per al cap de setmana 
del 19 i 20 de setembre de 2009.

Organitza: Comissió Organitzadora Riudoms visita La solana
                   Ajuntament de Riudoms

Informació i inscripcions a les Oficines de l’Ajuntament de Riudoms
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm

PRESTACIONS ECONÒMIQUES I AJUTS PER A LES FAMÍLIES AMB 
fILLes I fILLs A CÀRReC PeR A L’AnY 2009 

InfORmACIÓ D’ACtuALItAt O DesInfORmACIÓ munICIPAL?

unA BOnA feInA PeR A DOnAR-vOs un BOn seRveI

Amb l’objecte de donar suport a les famílies amb 
filles i fills a càrrec, el Departament d’Acció Social 
i Ciutadania ha publicat l’Ordre ASC/258/2009, 
de 21 d’abril, de les convocatòries que regulen 
el procés per a la sol·licitud i  la concessió de 
prestacions i ajuts per a 2009

Les quatre prestacions econòmiques 
previstes, que sortiran publicades  enguany 
per separat, són:

• Prestació econòmica de caràcter universal 
per infant a càrrec: Per a les famílies amb 
filles i fills menors de 3 anys i per a les famílies 
nombroses o famílies monoparentals amb 
filles i fills menors de 6 anys.

• Prestació econòmica de caràcter universal 
per part, adopció, tutela  o acolliment 
múltiple produït durant l’any 2009.

• Ajuts per a famílies amb part, adopció, 

tutela o acolliment múltiple sotmès al 
nivell d’ingressos de la unitat familiar

• Ajut per adopció internacional

* Les dues primeres prestacions,  són de 
caràcter universal, és a dir, no estaran sotmeses 
al nivell d’ingressos de la unitat familiar.  

*  Per contra els dos ajuts següents, sí que 
ho estaran.   

AVÍS IMPORTANT

(Són vigents des del 26 de maig fins al 30 de 
desembre de 2009)

La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets 
de Ciutadania (Departament d’Acció Social i 
Ciutadania), trametrà d’ofici el pagament de 
la prestació econòmica universal per infant a 
càrrec a totes aquelles famílies que van ser 
beneficiàries de la prestació durant el 2008 i que 

en el 2009 també reuneixin les condicions per 
ser beneficiàries.

Es obligatori presentar sol•licitud el primer cop 
que es sol·liciti la prestació.

mÉs InfORmACIÓ:

- Tant les prestacions com els ajuts, es poden 
presentar a les dependències del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, a les Oficines d’Acció 
Ciutadana del Departament de Governació i 
Administracions Públiques o a qualsevol registre 
administratiu. 

- Termini de presentació de sol·licituds: Des de 
l’endemà de la data de publicació de l’Ordre 
de convocatòria en el DOGC i finalitza el 30 de 
desembre de 2009. 

Riudoms, 20 de juny de 2009

Com la resta de veïns i veïnes de Riudoms, 
els regidors d’ERC-AM, desconeixem quina 
és la periodicitat d’aquest Butlletí d’Informació 
Municipal.

Si una cosa tan simple, com és la publicació 
d’un butlletí mensual, ja no hi ha prou capacitat 
per fer-ho regularment, no cal anar massa lluny 
per imaginar-se les irregularitats que afecten 
d’altres qüestions de més complexitat. Com 
prova la misteriosa publicació no-periòdica 
d’aquest butlletí, en la resta de qüestions 
de competència municipal els riudomencs 
anem ben servits! ja sigui la gestió de la 
Llar d’Infants municipal, l’escola de música 
municipal, en la seguretat municipal o 
en els equipaments culturals i esportius 
municipals, la deixadesa i la mala gestió són 
un fet. I tan és que de tot plegat es vulgui culpar 

al tripartit o a l’oposició: Qui mana governa. I 
a Riudoms fa i desfà la majoria absoluta de 
CiU.

Que aquesta publicació és una eina informativa 
més que dubtosa ho demostra el mateix govern, 
el qual fa servir d’altres publicacions per 
comunicar-se amb els ciutadans. Així, mentre 
es neguen subvencions a publicacions locals 
amb l’excusa que el servei informatiu queda 
cobert per aquest butlletí, el regidor de cultura 
publica articles d’informació en una revista local 
per informar del Casal.

Queden  les certeses dels milers d’euros costa; 
les constants fotografíes de l’alcalde i set dels 
13 regidors; l’absència de la resta de regidors 
(a cop d’acrobàcia fotogràfica i una acurada 
selecció prèvia); i el calendari festiu nacional i 

local, amb profussió d’imatges i fotomuntatges 
(vegi’s la portada de les plaques solars), on, ara 
sí amb puntualitat matemàtica, desfilen el Nadal, 
les cavalcades, els revius les places, Sant Joan, 
els Barris, Sant Jaume i la bicicletada, la Fira, 
Tots Sants, el Beat, i tornem a començar.

Vist el panorama, i tancant aquest butlletí 
“informatiu” farcit de fotos amb regust de “tot va 
bé”, el grup municipal d’ERC-AM us desitgem 
una bona Fira i, per si de cas, Bon Nadal i Feliç 
Any Nou!

Riudoms, 20 de juny de 2009

En els darrers anys, a Riudoms hem fet un 
important esforç per a dotar el nostre poble 
de serveis i equipaments públics de la millor 
qualitat.

El resultat és contundent i els veïns el fem servir 
cada dia: el Centre d’Assistència Primària, el 
Pavelló d’Esports, la Llar d’Infants, l’Institut, 
l’Escola de Música, el Jutjat de Pau, els Serveis 
Socials, la Ludoteca, la Casa de Cultura, 
l’Epicentre i la Casa Gaudí, la Llar dels Jubilats, 
etc.  I ben aviat, s’afegiran el Casal Riudomenc 
i la nova Biblioteca, de les quals ja s’han iniciat 
les obres. Aquestes instal·lacions i serveis són el 
resultat d’una planificació realista i acurada per 
part de l’ajuntament i d’un esforç constant.

El darrer exemple d’aquesta encertada política 
és la Llar d’Infants Municipal. Enguany havíem 

observat que les set aules existents podrien 
ser insuficients per a poder matricular tots els 
infants que potser s’hi inscriurien. Per això, ens 
vam posar en contacte amb el Departament 
d’Educació per tal de poder ampliar el número 
de places finalment ofertes.

Fruit d’aquesta feina, a través de diverses 
reunions de treball i un cop s’ha pogut disposar 
de l’espai necessari, l’Ajuntament de Riudoms i 
el Departament d’Educació hem pogut arribar a 
un acord d’ampliació de la Llar d’Infants Municipal 
Picarols, que permetrà acceptar les 120 sol·licituds 
que havien demanat fer-ne ús.

L’esforç continu i el suport econòmic que dóna 
l’Ajuntament de Riudoms per poder inscriure 
tothom és molt important. De fet, les xifres són 
clares... A Riudoms, som uns 6.500 habitants i 

oferim 120 places municipals de Llar d’Infants. 
A Reus, són uns 108.000 habitants i n’ofereixen 
421. Vol dir que a Riudoms oferim una plaça 
municipal per cada 54 habitants i a Reus, una 
per cada 256. Cinc vegades menys a Reus que 
a Riudoms!

D’exemples en trobareu molts més, però 
aquest n’és un altre que acredita que el nostre 
equip de Govern fa bé la feina i treballem amb 
previsió, per a oferir-vos els millors serveis i 
la màxima qualitat de vida.

Riudoms, 20 de juny de 2009
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Fi de curs  
a la llar d’infants municipal

 L’últim dia de juny, la Llar d’infants de Riudoms es va acomiadar del 
curs escolar amb una festa familiar que va tenir lloc al seu pati. L’acte 
va començar amb un espectacle de màgia, mentre els assistents, 
grans i petits, es menjaven el berenar que havia preparat la Comissió de 
Festes de la Llar d’Infants.

Tot seguit va venir la part més emotiva: la graduació dels infants de P2 que 
deixen la Llar d’Infants i que el proper curs faran P3 d’Educació Infantil. 
Com en tota bona graduació, els “més grans de la llar” van rebre els 
corresponents barrets i orles de la promoció.

La tarda es va acabar amb una sorpresa: la visita del Grup de percussió 
dels Diables de Riudoms. Tots els assistents van vibrar amb la combinació 
de ritmes que els tabalers i timbalers van oferir a infants i familiars.

Des d’aquestes línies, us fem arribar l’agraïment a tots els que heu confiat 
i heu fet possible aquest curs 2008/2009 a la Llar d’Infants Picarols.

2a trobada internacional 
de Gegants de Riudoms

En commemoració dels 10 anys del bateig del gegant Antoni Gaudí, la 
Colla Gegantera de Riudoms va organitzar la 2a Trobada Internacional de 
Gegants de Riudoms amb la participació de diverses colles i agrupacions 
geganteres i culturals.

La Trobada es va desenvolupar durant el cap de setmana del 20 i 21 de 
juny, participant a les festes de final de curs dels dos col·legis de Riudoms, 
oferint una xerrada a la Casa de Cultura i sobretot, en la Cercavila i Ballada 
final de gegants, a la Plaça de l’Església.

La presència més destacada en aquesta trobada va ser la d’una 
representació de diverses colles de “mascaradas y chapetones” provinents 
de Costa Rica, que van ser a Catalunya durant uns dies, coordinats pel 
Colegio Universitario de Cartago i el Cercle Internacional d’Amics dels 
Gegants. Una de les expressions què més van agradar va ser que “...la 
gente de Riudoms son gente muy linda!”.

També van ser presents en aquesta trobada les colles de gegants de 
Porrera, Poboleda, Vallgorguina, Vacarisses, La Llacuna i els gegants del 
Cercle Internacional d’Amics dels Gegants.

En la cloenda van prendre la paraula el president de la Colla Gegantera de 
Riudoms, Òscar Ortiz, el president del Cercle Internacional d’Amics dels 
Gegants, Jaume López Puigbó i l’alcalde de Riudoms Josep M. Cruset.

El diumenge 14 de juny de 2009, de les 10 del matí fins la 1 del migdia, 
va tenir lloc la 3a Trobada de Puntaires de Riudoms, a les instal·lacions 
del Parc de Sant Antoni, coorganitzada per l’”Associació de Puntaires Vol 
i Boixet” i l’”Associació de Puntaires El Taller” de Riudoms.

A aquesta trobada, preparada amb moltes ganes des de feina mesos, s’hi 
van aplegar més de 350 persones, originàries de tot Catalunya i fins i tot 
de la Franja.

La jornada va comptar amb la col·laboració de molts comerços i particulars 
de Riudoms, el que va permetre realitzar un complet sorteig entre els 

presents. A la trobada hi va assistir l’alcalde de Riudoms, acompanyat per 
la regidora de festes i el regidor de cultura.

Tot i que aquesta va ser la 3a Trobada de Puntaries de Riudoms, era la 
primera vegada que es celebrava al Parc de Sant Antoni i en aquestes 
dates.

El magnífic aspecte que presentava el recinte, va fer que l’organització 
decidis fixar aquest espai i aquesta data (2n diumenge de juny), com els més 
idonis per a celebrar les properes trobades de puntaires de Riudoms.

els “més grans” van rebre les seves orles de graduació

Els tabals van posar ritme al final de la festa

més de 350 persones participen a la 3a trobada de Puntaires de riudoms

Les “mascaradas costarricenses” van protagonitzar la trobada


