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www.riudoms.cat

Des de fa dos anys, el CEIP Cavaller Arnau està situat 
dins l’edifici de les Escoles Velles. Un espai adequat 
per un període curt de temps, però clarament insuficient 
per establir-hi una escola en òptimes condicions.

És per això que durant molts mesos l’AMPA del Cavaller 
Arnau i l’Ajuntament de Riudoms hem portat a terme 
múltiples gestions per aconseguir que la Generalitat de 
Catalunya construeixi la nova escola Cavaller Arnau.

Malgrat les dificultats que han anat sortint, finalment, 
el 30 de juny passat, es va aconseguir el compromís 
de fer aquesta inversió a Riudoms.

INAUGURAT EL SEGON  
CAMP DE GESPA 

CONFIRMADA LA 
CONSTRUCCIÓ  

DEL NOU 
COL·LEGI
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Segurament ,  que 
a hores d’ara, tots 
coneixereu que, a 
primera hora de la 
tarda de divendres 
30 d’octubre, es va 
esfondrà una casa 
al carrer de Sant 
Jaume. 

La ràpida actuació dels professionals de l’equip de rescat, 
juntament amb els voluntaris que s’hi van sumar, va fer 
possible que en pocs minuts es pogués traslladar el veí 
ferit cap a l’hospital. Però tot semblava indicar que hi 
podria haver, com a mínim, dues persones més a l’interior 
de la casa sinistrada.

Aquelles van ser unes hores molt intenses, carregades de 
patiment, en què el neguit dels presents es solidaritzava 
amb la immensa angoixa dels propietaris de la casa. El 
desconeixement d’on eren la resta de la seva família, 
la incògnita inicial sobre l’estat del familiar traslladat en 
ambulància, juntament amb el fet de veure casa seva a 
terra, va representar un dolor només imaginable pels que 
vam compartir aquells moments al seu costat.

Però, a mesura que avançava la tarda, van anar arribant 
notícies esperançadores. Poc a poc es va poder confirmar 
que els diferents ocupants de la casa no eren dins 
l’immoble en el moment de l’accident. Finalment, cap a 
les set de la tarda, els bombers ens van assegurar que 
no hi havia ningú sota la runa.

Arribat aquest punt, i amb la seguretat que no hi havia 
més persones per auxiliar, des de l’Ajuntament vam 
encarar dues feines prioritàries i urgents: per un costat 
allotjar la família que s’havia quedat sense casa i proveir-
los d’allò més essencial, i per l’altra iniciar de manera 
immediata les tasques de consolidació de l’estructura de 
la casa veïna a l’esfondrada. 

Pel que fa a les causes de l’ensorrament, i a banda de 
les gestions que sempre inicien els Mossos d’Esquadra 
en situacions com la que es va produir, l’Ajuntament ha 
obert un expedient per esbrinar el que va passar i adoptar 
així les mesures que siguin pertinents.

Tal i com ja vaig fer constar en l’acta del primer Ple 
Municipal que es va celebrar després de l’accident, 
l’actuació de tothom va ser exemplar. I per això 
voldria aprofitar aquest escrit per a fer arribar a tots 
el mateix agraïment que vaig fer constar en el Ple de 
l’Ajuntament.

Les gràcies, en nom de l’Ajuntament i de la família 
sinistrada, a la Guàrdia Urbana, als Serveis d’Emergències, 
als Mossos d’Esquadra i als treballadors de l’Ajuntament 
per la seva ràpida resposta. Les gràcies també al Delegat 
del Govern i a la Directora dels Serveis Territorials 
d’Interior que es van personar a Riudoms. Les gràcies 
als veïns que us vau presentar a peu de carrer per si 
es podia col·laborar i als centenars que vau trucar per 
oferir-vos a ajudar o per informar-vos. Les gràcies a tots 
els regidors de l’Ajuntament, de tots els grups polítics, 
que també es van posar a disposició pel que calgués. I 
les gràcies també a les autoritats i ciutadans de fora de 
Riudoms que des del primer moment ens van mostrar la 
seva solidaritat.

Moltes gràcies a tothom. Des del primer a l’últim que 
va col·laborar, des del primer a l’últim que es va oferir. 
A tots, moltes gràcies per la vostra ajuda.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

Edita

Ajuntament de Riudoms
Carrer Major, 52
43330 Riudoms

www.riudoms.cat
ajuntament@riudoms.cat
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Agraïment per la resposta ciutadana davant
l’ensorrament de la casa del carrer de Sant Jaume

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

E
q

u
ip

 d
e 

G
o

ve
rn

 2
00

7 
- 

20
11

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
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la llar d’infants comença el curs amb moltes millores
L’inici d’aquest curs escolar ha portat tot un seguit de millores als alumnes 
de la Llar d’Infants Municipal Picarols. La primera de totes és que s’ha 
habilitat una aula nova, per tal que totes les sol·licituds de Riudoms que 
van demanar assistir a la llar hagin pogut obtenir una plaça. Per aquesta 
raó també s’ha ampliat el nombre de professionals que hi treballen.

A més a més s’ha adquirit una quantitat important de material didàctic 
i accessoris per a les aules: contes, mobiliari infantil, material de 
psicomotricitat, joguines educatives, equips de música, etc. Tot aquest 
material ha donat un aire molt diferent a les aules que ajuda a una millor 
educació dels nens i nenes.

Per altra banda, i per tal de facilitar a començament de curs l’adaptació a la 
llar dels més petits del poble, aquest any s’ha implantat l’entrada progressiva 
dels alumnes. Els resultats han estat excel·lents, i com que aquesta novetat 
ha estat molt ben acceptada pels infants i families, es continuarà utilitzant 
en els pròxims cursos escolars.

el ceiP Beat Bonaventura 
millora la seva imatge 

El pas del temps s’havia deixat notar entre les parets de les aules i 
passadissos del Col·legi Beat Bonaventura. Aprofitant la parada de l’activitat 
educativa durant l’estiu, la Brigada Municipal ha treballat en l’edifici per tot 
pintant de nou totes les aules i dependències del col·legi. 

Uns 300 kg de pintura han servit perque l’escola recuperi la seva millor 
imatge i pugui acollir de nou el curs 2009/2010.

mesures contra la grip A
A dia d’avui sembla clar que la grip A serà molt més benigna del que 
anunciaven fa uns mesos els organismes competents. Malgrat això, les 
regidories de Sanitat i d’Ensenyament van reunir els directors dels cinc 
centres educatius de Riudoms, i juntament amb el director del Centre 
d’Assistència Primària van establir els protocols d’actuació en els centres 
en cas de que es detectés persones amb aquesta nova grip.

A més a més d’informar per escrit tot l’alumnat sobre l’afectació de la grip 
en el curs escolar, es va organitzar una xerrada informativa al pavelló, 
adreçada a totes les famílies d’alumnes de Riudoms. En la xerrada, el Dr. 
Bilbao va explicar què és la grip A, quins símptomes presenten els pacients 
afectats, i quines mesures preventives i curatives s’han d’adoptar.

Durant l’estiu s’ha repintat tot l’edifici

Les aules amb el nou material són molt més atractives El material que s’ha comprat ajuda a la formació dels infants

La Llar d’Infants de Riudoms ofereix 117 places

l’Ajuntament de riudoms té la intenció de tornar a organitzar un curs de 
català per a persones de riudoms que tinguin interès en millorar els seus 

coneixements de la nostra llengua. 
Ja us podeu inscriure a les Oficines de l’Ajuntament.

Més de tres-centes persones van assistir a la xerrada de la grip A
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Ara fa deu anys es va inaugurar el primer camp de futbol de 
gespa de Riudoms. Aquestes instal·lacions esportives també 
comptaven amb un camp de terra on hi jugaven els equips de 
nens més petits. Tot i que sovint s’hi afegia sauló, el vent que 
baixa acanalat per la riera va enduent-se aquesta arena fina del 
camp. Aquest fet havia anat degradant el camp de terra fins al 
punt de fer-se difícil poder-hi jugar.

Així doncs, calia invertir-hi uns diners per tal de tornar a posar una 
quantitat important de sauló i anivellar de nou el terreny. Atès que 
pel mateix preu, la Brigada Municipal podia sembrar-hi gespa, 
es va decidir invertir els diners en la sembra i poder disposar així 
d’un segon camp de gespa natural a Riudoms

I perquè la gespa natural i no l’artificial?

• Per raons econòmiques. El mateix camp, fet en gespa 
artificial valia 600.000 euros més IVA (uns 116 milions de les 
antigues pessetes), i té un període òptim de funcionament de 
10 anys. Per tant, un cost anual de 12 milions de pessetes. El 
camp de gespa natural, com que l’ha fet la Brigada Municipal, 
ha costat uns 12.000 euros. 

• Per raons tècniques. Tots els equips professionals juguen en 
camps de gespa natural. Sembla lògic pensar que tècnicament 
és millor jugar en gespa natural que en artificial.

• Per raons de salut, ja que la gespa artificial provoca 
cremades a la pell dels jugadors quan aquests cauen i hi 
llisquen per damunt.

• Finalment, destacar que el consum d’aigua de la gespa 
natural i artificial és similar, ja que per poder jugar a la gespa 
artificial també s’ha de mullar abundantment. 

Així doncs, deu anys després del primer, Riudoms disposa d’un 
segon camp de gespa natural que permet que tots els riudomencs 
que ho vulguin, puguin jugar a futbol en un camp gespa.

Feta aquesta feina, la regidoria d’esports està treballant per a fer 
possible la construcció, en la mateixa zona esportiva, de noves 
pistes que puguin donar servei a altres esports que, ara mateix, 
encara no es poden practicar en les instal·lacions municipals.

inaugurat el segon camp de gespa natural
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diada de l’onze de Setembre
El passat 10 de setembre, la Plaça de l’Arbre de 
Riudoms va acollir l’acte commemoratiu de la Diada 
Nacional, que cada any organitza el Consell Comarcal 
del Baix Camp en un municipi de la comarca. 

En l’acte hi van intervenir l’alcalde de Riudoms, que 
va donar la benvinguda, el president del Consell 
Comarcal, Sr. Josep Masdéu i el Sr. Josep Oliveras 
Samitier, Doctor en Geografia i catedràtic de la Facultat 
de Lletres de Tarragona, a càrrec del qual va anar el 
parlament commemoratiu de la Diada Nacional de 
Catalunya.

Per tal de completar els actes de la Diada de l’Onze de 
Setembre, i per fer més popular i participativa la festa, 
enguany es va organitzar la 1a Sardinada Popular de Riudoms, 
que va aplegar a més de dues-centes cinquanta persones 
al voltant de les brases que anaven rostint les sardines que 
alhora s’acompanyaven d’altres entreteniments, bon vi, 
postres i cafè. La implicació de molts voluntaris engrescats 
en col·laborar en fer possible un esdeveniment festiu i 
gastronòmic tan complex va possibilitar que la convocatòria 
fós tot un èxit.

Els actes de la Diada es van concentrar a la tarda 
del dia 11 a la Plaça de l’Església. Enguany, es va 
afegir a la tradicional ballada de sardanes un recital 
de poesia a càrrec dels rapsodes riudomencs M. del 
Carme Barceló, Artur Fargas i M. Conxa Torres, que 
van oferir una selecció de poesies al públic concentrat 
a la plaça. La Pubilla i l’Hereu van oferir un ram de 
flors en  homenatge als Germans Nebot. La Cobla 
Reus va arrodonir el recital amb la interpretació de 
peces tradicionals catalanes que van donar pas a la 
ballada de sardanes.
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La Generalitat de Catalunya ha posat en coneixement dels ajuntaments de 
Riudoms, Reus i Cambrils la seva proposta per a millorar la carretera de 
Misericòrdia que uneix la capital del Baix Camp amb Cambrils.

En una reunió de treball a l’Ajuntament de Riudoms, el Director General de 
Carreteres va explicar com la carretera de Misericòrdia no es desdoblaria 
i només es farien uns petits retocs en el traçat actual.

Després d’estudiar la proposta de la Generalitat, els tres ajuntaments i 
la Cambra de Comerç de Reus entenen que les millores són clarament 
insuficients i s’han oposat a la solució tècnica adoptada. 

Sense cap mena de dubte, la proposta que s’ha fet als ajuntaments no 
disminuirà el risc d’accidents i tampoc representarà una millora significativa 
de la carretera actual.

Així doncs, els tres ajuntaments i la Cambra ja han fet saber la seva opinió al 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i en breu es portarà a terme 
una reunió entre totes les parts per mirar de trobar una millor solució.

riudoms, reus, cambrils i la cambra de comerç sumen esforços

Una gran part de la carretera de Misericòrdia passa pel terme

Els ajuntaments afectats i la Cambra són contraris a la solució

Actuacions preventives 
al Barranc del Portal

Amb la proximitat de les èpoques de fortes pluges, la Brigada Municipal ha 
netejat de canyes el tram final del Barranc del Portal per tal d’evitar que es 
puguin embussar les reixes que hi ha al començament de la zona urbana 
del barranc. A més a més, quan hi ha un avís de fortes pluges, la Guàrdia 
Urbana senyalitza tota la zona per tal d’evitar que els vehicles que hi 
aparquen puguin patir danys i a la vegada causar desperfectes als veïns.

Els treballs preventius al Barranc redueixen el risc d’inundacions

2a mitja marató de l’Avellana
En plena collita de l’avellana, la secció d’atletisme del CERAP, Grup Atlètic 
M’agrada Córrer, ha organitzat la 2a Mitja Marató de l’Avellana i la 1a 
Cursa Popular de 10 km. El certamen va ser tot un èxit, ja que va comptar 
amb un gran nombre de participants que van córrer pels carrers i camins 
de Riudoms. Aquest any, a més, han estat molts més els riudomencs que 
s’han sumat a la prova i han contribuït a consolidar aquesta cursa.

La 2a edició d’aquesta cursa ha consolidat la Mitja de l’Avellana

 càritas Parroquial de riudoms
Com cada any, Càritas organitza una campanya de recollida d’aliments per 
atendre les famílies amb menys recursos. La recollida tindrà lloc els dies 
14, 15 i 16 de desembre, de 7 a 8 de la tarda, a l’Abadia.

Us donem les gràcies per endavant !



Ajuntament de Riudoms 7

n setembre de 2009 n Núm. 74 n

grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
PLA RENOVE  PER A LA LLAR

MÉS LLUNY, HEM D’ANAR MÉS LLUNY...

ENDAVANT AMB PAS FERM. 
ARA, L’ACORD DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA

El Pla Renove 2009 de la Generalitat de 
Catalunya, promou la introducció d’equips 
eficients en el sector domèstic mitjançant 
l’atorgament d’ajudes als titulars que canviïn un 
electrodomèstic per un altre de classe A o superior 
que figuri en la classificació establerta per l’IDAE, 
o bé una caldera per una altra de condensació, 
o bé el seu aparell d’aire condicionat actual per 
un altre amb una qualificació energètica classe 
A. En el cas de les rentadores i rentavaixelles 
hauran de tenir, a més, categoria d’eficàcia de 
rentat A.

Data d’inici: L’ 1 de setembre de 2009

Data d’acabament:  El 15 de novembre de 2009, 
o fins l’exhauriment del pressupost disponible per 
cadascun dels plans.

• L’objecte d’aquests ajuts és millorar l’eficiència 

energètica i reduir el consum d’energia a les 
llars catalanes, així com potenciar l’ús racional 
de l’energia entre els ciutadans de Catalunya 
mitjançant la renovació d’electrodomèstics, 
calderes i aparells d’aire condicionat. Caldrà 
que els electrodomèstics i aparells d’aire 
condicionat siguin de categoria energètica A 
o superior. En el cas de les calderes aquestes 
hauran de ser de condensació.

• La quantia màxima de l’ajut serà segons 
l’aparell a renovar:  

1. Frigorífics, Combis i Congeladors de classe 
A (85 €), A+ (105 €) i A++ (125 €)

2. Rentadora i rentaplats amb classificació 
energètica A i eficàcia de rentat A: 85 €

3. Rentadora amb classificació energètica A, 
eficàcia de rentat A i consum energètic inferior 
o igual a 170 Wh/kg: 105 €.

4. Forns amb classificació energètica A: 70 €

5. Calderes de condensació: 400 €

6. Aparells d’aire condicionat amb classificació 
energètica A: 100 €

• En qualsevol dels casos anteriors, la quantia 
de la subvenció no podrà superar mai el 25 % 
del preu de venda de l’electrodomèstic, de la 
caldera o de l’aparell d’aire condicionat, IVA 
exclòs.

• En tots els casos, els aparells han de ser 
models inclosos a la base de dades d’equips 
eficients de l’IDAE. Es poden consultar les 
llistes a la web www.idae.es.

Riudoms, 20 de setembre de 2009

Enguany es compleixen 10 anys de la primera 
anada a La Solana d’aquells riudomencs 
que hi ténen els seus orígens, llurs familiars i 
amics. Aquestes bones relacions d’amistat que 
Riudoms manté amb els habitants i l’Ajuntament 
del municipi de La Solana (Ciudad Real), 
s’expliquen pel fort lligam sociocultural, fruït de 
l’onada migratòria durant els anys cinquanta 
i seixanta. Prova d’aquestes bones relacions 
entre ambdues poblacions, són les visites de 
representants de l’Ajuntament de Riudoms a La 
Solana i a l’inversa, en el marc de la Setmana 
Santa o la Fira de l’Avellana, o el fet de posar 
el nom d’aquest municipi castellà a un carrer de 
la nostra vila. Partint de la societat civil i amb el 
suport d’anteriors ajuntaments.

En aquest desè anniversari, el nou alcalde 
s’ha sumat a la celebració, amb l’important 

suport de la Diputació. L’enhorabona al comité 
organitzador per la feina ben feta (de ben segur, 
se’n dona testimoni al present butlletí). En la 
progressió del mutuu reconeixement d’aquests 
llaços d’amistat, cal esperar el definitiu pas 
institucional que seria l’agermanament entre 
ambdos municipis.

Enguany, en la visita col.lectiva i organitzada 
de riudomencs, en la Setmana d’Exaltació i 
Novena de la Verge de Peñarroya, patrona de 
la vila, els respectius alcaldes van intercanviar-
se els obsequis de rigor. El nostre alcalde 
Cruset va lliurar una reproducció del Mas de la 
Calderera. Si els bons amics de La Solana ens 
tornen la visita, trobaran els fruïts escadussers 
d’un conveni amb Reus per promocionar un 
Epicentre Gaudí sense horari establert, un Mas 
de la Calderera amb el qual no s’ha arribat a 

cap conveni ni acord, i un poble que encara no 
ha sabut impulsar una promoció digne del seu 
fill més il·lustre en benefici del comerç local.

En el passat Ple, la mateixa majoria absoluta 
que es va negar a debatre l’agermanament 
amb La Solana, va negar-se a acceptar una 
moció per una iniciativa de promoció turística 
de Gaudí, Picasso, Miró i Pau Casals al Camp 
de Tarragona.

Riudoms, 20 de setembre de 2009

En el Ple de 18 de setembre de 2008, a proposta 
del Govern de CiU i amb el vot favorable 
dels altres grups, vam cedir al Departament 
d’Educació un solar de més de 8.000 m2 
destinat a la construcció de la nova escola 
Cavaller Arnau.

Diverses vegades el Departament d’Educació 
ens havia dit que el procés de construcció 
s’endarreriria per manca de diners. Això podia 
significar què, després d’anys d’haver-los tret, 
corríem el risc que ens posessin barracots per 
al CEIP Cavaller Arnau.

Conjuntament amb l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes vam fer un seguit de gestions 
per aconseguir que la Generalitat s’ho repensés. 
Vam tenir reunions amb diversos estaments 
del Departament d’Educació. Vam contactar 

amb els diputats al Parlament, Carles Pellicé i 
Meritxell Ruiz. Vam aconseguir la col·laboració 
de l’Associació Catalana de Municipis per a 
que pressionés al Departament d’Educació. I 
vam saber que en la reunió del Govern de la 
Generalitat de 30 de juny de 2009 es tractaria 
una proposta del Conseller d’Educació sobre la 
construcció de nous centres educatius.

En aquest moment, vam incrementar les 
converses i la pressió, fent visites, trucades i 
correus per intentar exhaurir totes les vies per a 
aconseguir incloure el nou col·legi de Riudoms 
en la llista.

El patiment i el neguit van ser intensos... fins 
què, finalment, l’alcalde va rebre la trucada del 
Sr. Camil Fortuny i Recasens, Director General 
de Recursos del Sistema Educatiu, confirmant 

que s’havien aprovat 3.900.000€ per al nou 
edifici del CEIP Cavaller Arnau de Riudoms.

Com podeu comprendre, en aquell moment, 
l’alegria va ser proporcional al patiment i la 
intensitat dels darrers mesos. Poc després 
arribava la confirmació per escrit de l’acord. 
Ara, com és la nostra obligació, seguirem 
atentament els tràmits que s’aniran fent.

Aquest acord va ser i és, una excel·lent notícia 
per al nostre poble. Un cop més, l’esforç 
conjunt i la persistència han aconseguit la 
garantia que Riudoms seguirà prosperant 
amb pas ferm.

Riudoms, 20 de setembre de 2009
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Des de mesos enrere, una comissió de riudomencs nascuts a La Solana 
ha treballat intensament per a preparar tots els detalls per tal de poder 
organitzar i dur a terme  una visita institucional a La Solana per part de 
tots els riudomencs que ho desitgessin. La visita es va fer realitat el cap 

de setmana del 19 i 20 de setembre, quan una expedició de més de 220 
riudomencs va emprendre el camí de més de 550 quilòmetres que separa 
Riudoms de La Solana. El viatge va incloure i va començar, després de tota 
la nit en ruta, amb una visita a l’entorn natural de les Lagunas de Ruidera, 
espai fluvial d’alt valor ecològic i paisatgístic situat a una seixantena de 
quilòmetres de La Solana.  A mitja tarda del dissabte, es va dur a terme la 
visita oficial amb les autoritats de La Solana, moment en què els alcaldes 
d’ambdues viles van posar de manifest els vincles d’unió que agermanen 
una i altra, arran de les circumstàncies que van ocasionar que a meitat del 
segle XX, una sèrie de “solaneros” es veiessin en la difícil circumstància 
d’haver d’anar a buscar noves terres on treballar-se un futur. L’endemà, 

el gruix dels visitants riudomencs van assistir a l’ofici religiós del dia de la 
festa patronal i la subhasta d’ofrenes fetes per tot el poble de La Solana 
a la Mare de Déu de Peñarroya, que té l’objectiu de recaptar fons per al 
funcionament de la confraria que la custodia. Riudoms va contribuir en la 
subhasta aportant un lot de recapte, un sac d’avellanes i un mosaic amb 
motius riudomencs. La subhasta es fa a les portes de l’Església parroquial 
i és un esdeveniment popular molt tradicional que s’allarga durant tot el 
dia i que aplega a un nombrós públic expectant que opta per posar preu a 

aquells elements que li són afins. El dinar de germanor del diumenge va 
aplegar a tots els qui van prendre part del viatge i també a amics i familiars 
dels presents i residents a La Solana, en un ambient distès i festiu.

Els riudomencs de l’expedició es van allotjar en diferents hotels ubicats a 
La Solana, però també a Membrilla i a Manzanares, municipis propers a 
aquesta ciutat manxega.

A última hora de diumenge, l’expedició va emprendre el viatge de tornada, 
per arribar a Riudoms de matinada, no sense haver adquirit abans, per 
bona part dels expedicionaris, el típic formatge de la zona, embotits, vins i 
dolços típics de la localitat.

Posteriorment al viatge, el diumenge 4 d’octubre, tots els riudomencs 
que van prendre part del viatge, van cloure l’experiència amb un dinar de 
germanor al Recinte de Sant Antoni, al voltant d’una paella d’arròs gegant, 
moment que va servir per fer balanç i emplaçar a tothom a una propera 
experiència.

Viatge a la Festa Major de La Solana

4 autocars van sortir de Riudoms cap a La Solana

El dinar de germanor va unir Riudoms i La Solana

Els bons moments viscuts es van recordar al voltant d’una paella

L’alcalde va oferir un sac d’avellanes a la Verge de Peñarroya


