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1Ajuntament de Riudoms

www.riudoms.cat

ACABADA LA CARRETERA  
DE RIUDOMS A VINYOLS

ACABADA LA CARRETERA  
DE RIUDOMS A VINYOLS

La Jornada de portes obertes 
a la nova Biblioteca Municipal “Antoni Gaudí” 
tindrà lloc durant tot el dissabte 23 d’abril, 
Dia del Llibre i Diada de Sant Jordi.

Hi esteu tots convidats!
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Edita
Ajuntament de Riudoms

Carrer Major, 52
43330 Riudoms

www.riudoms.cat
ajuntament@riudoms.cat

977 85 03 50

FotograFia
Ajuntament de Riudoms

CD Riudoms
Diputació de Tarragona
Ramon Margalef Batista

Unió de Pagesos de Catalunya

imprEssió

Taller Gràfic Òfset, SL

dipòsit lEgal

T-167/03

tirada

2400 exemplars

distribució gratuïta

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

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

Horari de visites:
Dilluns 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:
Dimecres 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:
Dilluns de 19,15h a 20,30h

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

Final de mandat.
Després de quatre anys tornem a port.

Sembla que fos ahir 
mateix que es van 
celebrar les passades 
eleccions municipals i 
en canvi ja hem arribat 
al final dels quatre 
anys de mandat. 

A r a  s ’ a c o s t a  e l 
moment de fer balanç. 

S’acosta el moment de valorar els actius i els passius de 
cadascun dels regidors i els grups polítics que hem estat a 
l’Ajuntament durant aquest mandat. 

Però de tot això ja hi haurà temps en els pròximes setmanes 
de parlar-ne. Aquest darrer escrit del mandat com Alcalde 
de Riudoms vull dedicar-lo a allò que em ve més de gust: a 
donar-vos les gràcies als riudomencs.

Fa un temps vaig aturar-me a parlar una estona amb els avis 
que habitualment fan petar la xerrada asseguts als bancs de 
la Plaça de l’Església. Entre un cosa i l’altre vam fer cap a la 
greu situació econòmica en que es troba el país i com això, 
de retruc, ens havia exigit més als que anàvem al capdavant 
de l’Ajuntament. Va ser llavors quan un d’ells em va dir...és 
quan fa mala mar, i no pas en mig de la calma, que es coneix 
si els homes saben portar el vaixell a bon port.

Fent servir el seu símil, estarem tots d’acord en que és ben 
cert que quan vam sortir de port el maig del 2007 teníem 
una mar plana i en absoluta calma econòmica. Però aviat 
es va girar mal temps...i per tant també és absolutament 
cert que aquest viatge per la legislatura ha transcorregut 
majoritàriament per un mar esvalotat per la crisi econòmica 
que ha sacsejat el nostre país.

És en aquest context en el que m’ha tocat capitanejar el 
vaixell. És en mig de la mar crispada per les onades de la 
crisi que m’ha tocat ser el vostre Alcalde per portar el nostre 
poble a bon port. És en aquest entorn que m’ha tocat aturar 
projectes, als que ens havíem compromès davant vostre, 
per no hipotecar el futur econòmic del poble.

El com ha anat el viatge i quins han estat els resultats, ho 
decidireu, com us deia abans, d’aquí a pocs dies quan tots 
serem convocats per escollir l’Alcalde de Riudoms.

Però us puc dir ara que si el vaixell ha pogut arribar bé fins la 
fi del viatge ha estat per la implicació exemplar de tothom:

Gràcies als treballadors de l’Ajuntament per la seva força de 
voluntat, la comprensió respecte el nou context econòmic i 
l’empenta constant.

Gràcies a tots els riudomencs per la seva massiva participació 
en les  iniciatives de l’Ajuntament, i el constant recolzament 
i suport a les nostres propostes. 

I també gràcies als regidors amb qui he compartit el Govern 
de l’Ajuntament pel seu cap fred a l’hora de prendre decisions, 
per la implicació diària i el bon saber fer.

I com us deia, a mi m’ha tocat fer de capità del vaixell, sent 
sovint el seu cap visible. 

He procurat en tot moment ser el primer en donar exemple, a 
actuar amb humilitat, amb responsabilitat i molta prudència, 
a donar en tot moment el màxim de mi mateix i treballar de 
la mateixa manera per tots i cadascun dels veïns sense 
distincions. 

No em pertoca a mi jutjar fins on me n’he sortit, però una 
cosa us puc assegurar: sense el vostre escalf i sense el 
vostre recolzament, segur que el resultat final no hauria estat 
el mateix.

Així que deixeu-me donar-vos les gràcies per haver 
aconseguit junts els èxits d’aquests quatre anys i pel que fa 
als desencerts, deixeu-me demanar-vos disculpes per no 
haver-ho fet millor.

En tot cas, del primer a l’últim dels sis mil cinc-cents vint-i-cinc 
riudomencs... Moltes gràcies per fer junts aquest viatge!

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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La Nova Carretera de Vinyols

Després de més d’un any d’obres a càrrec de la Diputació de Tarragona, amb una inversió de gairebé quatre milions d’euros, la nova 
carretera de Riudoms a Vinyols afavoreix la comunicació cap a diverses poblacions veïnes.

L’augment de l’amplada de la carretera i l’eliminació de revolts perillosos milloren molt la seguretat dels usuaris

Espectacular vista nocturna del molí de la nova rotonda que dóna la benvinguda a Riudoms a l’entrada per la carretera de Vinyols

Abans Ara

Abans Ara
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les noves dependències de la Policia local

millores en l’entrada des de reus

Aquestes obres permetran oferir una millor imatge per l’entrada més utilitzada pels riudomencs i visitants

La creació de la Policia Local ha fet possible la posada en servei d’unes noves instal·lacions, situades a la planta baixa de l’antic Hospital

S’ha rebut el projecte del nou camp de gespa artificial

Una de les millors empreses instal·ladores de camps de gespa artificial ja ha lliurat a l’Ajuntament de Riudoms el projecte de l’obra

aprovat el projecte d’ampliació del caP riudoms

L’ampliació del CAP de Riudoms permetrà augmentar les prestacions i serveis d’aquest equipament, beneficiant a tots els usuaris
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Finalitzat l’enjardinament de la via romana

Les restes romanes i els seus voltants presenten un magnífic aspecte amb la finalització d’aquestes obres d’enjardinament

l’ajuntament ha arreglat el Barranc de santa eulàlia 
al seu pas pel Barri Ferrant

Aquesta demanda dels veïns ha estat resolta amb la canalització d’aquest barranc, alhora que ha permès treure la paret que l’ocultava

Abans Ara
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mÉs Feines de la BriGada municiPal

Comença a donar resultat l’esforç efectuat per l’Ajuntament en els 
darrers anys per a recuperar l’entorn de les rieres.

Les múltiples gàbies distribuïdes per diferents espais del poble 
permeten la constant reducció del nombre de coloms.

La Brigada Municipal impulsa diversos treballs de millora de carrers i 
espais públics, que amb el pas dels anys es poden haver malmès.

S’estan executant les obres de construcció d’una plaça pública al 
solar ocupat per l’antiga bàscula municipal.

Enjardinament de diversos espais del Barri del Molí d’en Marc

S’estan restaurant els bancs de fusta de la Plaça de l’Arbre

S’aprofita els dies de pluja per reparar les goteres del Pavelló

La neteja de l’antic Forn del Solé ha augmentat els aparcaments
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Imanol Arias i Juan Echanove difondran la gastronomia de la Costa Daurada 
al programa de TVE “Un país para comérselo”, amb la col·laboració de la 
Diputació de Tarragona.

Així, l’Alcalde de Riudoms va proposar que un dels productes gastronòmics 
triats per a ser promocionats fós la coca amb recapte de Riudoms.

Dissabte 12 de març el conegut actor Juan Echanove va seguir a Riudoms 
tot el procés d’elaboració d’aquest producte nostre, tan apreciat.

Pares i jovent dissenyen el nou local Jove

El Local Jove, situat a l’antic Mercat Municipal, disposa de dues 
plantes per a l’ús dels adolescents riudomencs de diferents edats.

L’Ajuntament s’ha reunit amb els pares i amb els joves per tal de 
dissenyar conjuntament el nou Local Jove.

tve difondrà la coca amb 
recapte de riudoms

tot a punt per l’arribada dels 
llibres de la nova Biblioteca

Finalitzada la construcció 
de nous nínxols

Dos mòduls de nous nínxols estan a disposició dels interessats

Les fumeres gaudinianes ja estan instal·lades a l’entrada principal

Juan Echanove va recaptar una coca amb productes de Riudoms

Tot un complet equip de televisió va gravar l’elaboració de la coca

El programa també tractarà sobre altres productes tarragonins
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Podem augmentar 
les donacions de sang a riudoms 

L’any 2010 es van fer a Riudoms 216 donacions de sang, el que representa 
un índex de donació de sang del 33,37 per mil.

Lamentablement, i per primer cop, Riudoms es situa per sota de l’índex de 
donació de la nostra comarca, ja que en els últims anys les donacions han 
anat disminuint. 

Les delegades a Riudoms, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms, 
pretenen reactivar les donacions. Així doncs, s’informa que a partir d’enguany 
les donacions es fan a la Sala Multiús del Casal Riudomenc.

Calendari d’enguany de donacions de sang a Riudoms:

DILLUNS,  14/03/2011, de 17h a 21h.

DIMARTS,  14/06/2011, de 17,30h a 21,30h.
 (Dia Mundial de la Donació de Sang)

DISSABTE,  13/08/2011, Fira de l’Avellana, de 18,30h a 21,30h.

DILLUNS,  19/09/2011, de 17,30h a 21,30h.

DIMARTS,  20/12/2011, de 17h a 21h.

Davant les negatives 
notícies que arriben del 
Japó us volem mostrar el 
primer cirerer Sakura que 
acaba de florir aquest any 
2011 a la Plaça de l’Arbre 
de Riudoms.

Esperem que aquest 
moment sempre celebrat 
pel poble japonès pugui 
s u p o s a r  u n a  m i c a 
d’esperança per als que 
estan patint.

riudoms 
amb el 
Japó!

Durant les primeres dècades del segle XX diverses persones aficionades 
a la fotografia van immortalitzar Riudoms amb les seves màquines de 
retratar. Per diversos motius, aquestes fotografies van estar, durant molts 
anys, oblidades o disperses en múltiples calaixeres. 

La presentació d’aquest espectacular i acurat treball d’investigació és 
una magnífica oportunitat per tornar a descobrir el nostre Riudoms, però 
aquesta vegada amb els ulls amb que el van veure les generacions que 
ens han precedit. 

Esteu tots convidats a la presentació d’aquesta història gràfica de Riudoms 
tindrà lloc el Diumenge de Rams, 17 d’abril de 2011, a partir de la 1 del 
migdia, al Casal Riudomenc. 

Edita: Associació Cultural Amics de l’Om
Patrocina: Ajuntament de Riudoms

Presentació d’una història gràfica de Riudoms:  
“FotòGraFs de riudoms en el Primer terç del seGle XX”

informació sobre l’ús i lloguer de les 
noves instal·lacions esportives

                              Usuaris de Riudoms     Usuaris de fora de Riudoms

Pista de Tennis:       5 €/hora               10 €/hora

Pista de Pàdel:       10 €/hora             15 €/hora

Pista Multiús:          7 €/hora              15 €/hora

Informació i reserves: 682 495 180 (personal del Pavelló Municipal)

edició de l’obra de Joan Guinjoan

La Diputació de Tarragona finançarà amb 15.000 €, durant 3 anys, 
l’edició en CD de l’obra del compositor riudomenc Joan Guinjoan.

3a edició de les olimpionades
Les OlimpiOnades, organitzades per la Residència L’Onada, se celebraran 
el proper 12 de maig al Pavelló Municipal de Riudoms.

Durant aquesta jornada es donaran cita participants de centres geriàtrics de 
tot Catalunya per competir en diverses proves físiques d’habilitat, velocitat 
i jocs tradicionals.

Si esteu interessats en fer de voluntari, poseu-vos en contacte amb la 
Residència L’Onada de Riudoms al mail: riudoms@lonada.com o al telèfon 
977 76 88 23.

Beques per a estudis superiors

L’Ajuntament de Riudoms ha concedit 3 beques, per un valor total de 1400 
euros, als tres millors expedients acadèmics d’alumnes de l’IES de Riudoms 
per tal d’incentivar els seus estudis superiors.

Nota de l’expedient acadèmic: 9,91 – Patrícia Garbayo Salmons

Nota de l’expedient acadèmic: 9,55 – Najat Qablani Vega

Nota de l’expedient acadèmic: 8,91 – Arnau Castro Bono
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Riudoms visita la Sagrada Família

concurs de cartells 
 de la 31a Fira de l’avellana

Al web www.avellana.cat 
podeu trobar les bases del 
Concurs de Cartells de la Fira 
de l’Avellana.

El concurs té una dotació total de 
800E i els cartells hauran de ser 
a les Oficines de l’Ajuntament 
de Riudoms, abans de les 14h 
del dia 31 de maig de 2011, 
dirigits al Patronat de la Fira de 
l’Avellana.

Premis arnau de Palomar‘11 
Els "Premis Arnau de Palomar" es 
convoquen anualment pel Centre 
d'Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar i les Regidories de Cultura i de 
Joventut de l'Ajuntament de Riudoms, 
en les modalitats d'Investigació, Recull 
Fotogràfic, Pintura i Narrativa breu. 

La dotació total és de 3.000E.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc 
dissabte 30 d’abril de 2011, a 2/4 de 9 
del vespre, a la Casa de Cultura "Antoni 
Gaudí i Cornet". Trobareu les bases generals i específiques de cada modalitat a 
l'adreça http://www.cerap.net/premisarnaudepalomar/opuscle_17603c.pdf

Diumenge 13 de març de 2011 més de 250 persones, distribuïdes en 5 
autocars, van recolzar la proposta de l’Ajuntament de Riudoms titulada 
“RIUDOMS VISITA LA SAGRADA FAMÍLIA 2011”.

Un esplèndid dia va permetre els riudomencs gaudir de la jornada en la que 
es va fer una completa visita guiada a la Basílica de la Sagrada Família i 
al Parc Güell.

El Gegant Gaudí lluïa un cartell en el que reivindica clarament el seu origen 
riudomenc.

Us animen a descarregar-vos aquesta espectacular fotografia conjunta del 
web municipal: www.riudoms.cat, realitzada a les escales de la Façana del 
Naixement del Temple de la Sagrada Família d’Antoni Gaudí.
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curs de defensa personal eleccions  
a les cambres agràries catalanes

El Casal Riudomenc va acollir l’acte central de campanya a les eleccions 
a les cambres agràries catalanes organitzat per la Unió de Pagesos de 
Catalunya, amb la presència dels màxims dirigents del sindicat agrari.

La pagesia catalana va exercir el seu dret a vot el diumenge 20 de febrer. 
Pel que fa a Riudoms, igual com a la resta de Catalunya, el sindicat que 
més vots va aconseguir va ser la Unió de Pagesos.

aquest són els resultats 
de riudoms:

Unió de Pagesos:  ... 62
JARC:  ........................ 4
ASAJA:  ...................... 2
ARAPAC:  ................... 1
En blanc:  ................... 1
Nuls:  .......................... 1

Van votar 71 persones sobre un cens de 103 possibles, el que representa 
un 68,9% de participació.

Josep Z. Ferré, candidat d’Unió de Pagesos

Per tal de donar compliment al que estableix la llei,  
aquest butlletí municipal no podrà tornar a sortir fins després de les eleccions 

municipals del 22 de maig de 2011.

campus de Futbol del cd riudoms

Tot aprofitant la setmana no lectiva del 7 a l’11 de març, el CD Riudoms 
va organitzar el “Campus Riudoms”, en el que 47 nens es van formar en 
la pràctica del futbol, dels qual 18 provenien d’altres localitats.

Els entrenadors eren jugadors de l’equip de La Pobla de Mafumet, que 
juga a la 3a divisió i els monitors eren de Riudoms.

El darrer dia va fer acte de presència el porter titular del Nàstic Rubén Pérez, 
que va fer una xerrada pels alumnes. Finalment, a tots els participants, 
se’ls va obsequiar amb una bossa de regals i una pilota.

L’èxit d’aquest campus anima a la Junta Directiva a celebrar, al juliol, un 
nou campus.

educació viària

activitats de la “setmana no lectiva”

L’Ajuntament ha signat un conveni amb el Servei Català de Trànsit per tal 
de realitzar unes activitats pràctiques d’Educació Viària als diferents centres 
Educatius de Primària i Secundària. 

Així, es van fer unes activitats de seguretat viària amb bicicletes a l’escola 
Beat Bonaventura, amb alumnes de primària. Més endavant, també van 
anar a l‘institut i van fer activitats de seguretat viària amb motocicletes.

Organitzat per l’Ajuntament, en col·laboració de l’AMPA Beat Bonaventura

Més de 30 infants van participar a l’activitat impulsada per l’Ajuntament

actualització de la Borsa de treball
S’ha informatitzat la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Riudoms per tal 
de donar més difusió de les persones que busquen feina. 

Es demana a tots aquells riudomencs que estigui a l’atur i no s’hagin inscrit 
a la Borsa de Treball Municipal que passin per les oficines a complimentar 
el formulari.
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
Promeses incomplertes

Treballant bé amb la nova Generalitat

Una vegada constituït el nou Govern de la 
Generalitat de Catalunya ja ens hem posat a 
treballar els diferents compromisos que com 
a Convergència i Unió havíem adquirit en les 
eleccions al Parlament celebrades el passat 
novembre.

El nou edifici de l’escola Cavaller Arnau

Malgrat la pèssima situació en que es troben les 
finances de la Generalitat, l’escola Cavaller Arnau 
ha de continuar endavant i és per això que s’ha 
fet saber a la nova Consellera d’Ensenyament la 
necessitat inqüestionable que representa aquest 
nou equipament per Riudoms.

L’ampliació del CAP

S’ha efectuat una reunió de treball amb els nous 
responsables de la Regió Sanitaria del Camp 

de Tarragona, on s’ha concretat el calendari 
immediat de l’obra que ha d’aconseguir doblar 
les dependències actuals del CAP. En aquesta 
reunió s’ha acordat que les obres s’iniciessin 
durant les pròximes setmanes.

El camp de gespa artificial

Per altra banda també ens hem reunit amb el 
Sr. Ivan Tibau, Secretari General de l’Esport, 
amb qui hem treballat la millor solució tècnica 
i els tràmits que cal seguir per a transformar el 
camp principal de futbol en un camp de gespa 
artificial.

La carretera de La Sènia

Respecte la carretera de La Sènia, el Servei de 
Carreteres de la Generalitat està fent la millora 
del seu traspàs per damunt la Riera de Maspujols. 

Aquestes obres deixaran un pas molt més ample 
que l’actual, el que millorarà significativament la 
seguretat de tots els conductors.

Pel que fa a la resta de compromisos ja tenim 
concertades diferents reunions de treball per 
establir els calendaris de cadascuna de les 
millores.

Lamentablement, no hem de perdre de vista 
que la realitat econòmica que Convergència 
i Unió ens hem trobat és molt més crítica del 
que es podia imaginar. Tot i així, durant els 
propers quatre anys que tot just hem estrenat a 
la Generalitat, treballarem amb prudència, però 
fermament, per a fer realitat aquests projectes 
d’interès pel poble.

Quan surti a la llum aquest  article quedaran 
poques setmanes per a que els riudomencs tornin 
a elegir  aquells que han d’administrar el nostre 
ajuntament. 
A les passades eleccions municipals  una àmplia 
majoria de ciutadans es va decantar per la llista 
de Convergència i Unió, per tant amb totes les 
possibilitats per part d’aquesta coalició  de dur a 
terme el programa electoral que havia proposat 
als seus electors. 
Hem repassat aquest programa i hem pogut 
constatar que moltes coses se’ls han quedat pel 
camí. I sinó vegin aquest repàs de promeses 
electorals que CiU va fer  l’any  2007 i que en el 
decurs d’aquest quatre anys  de majoria absoluta 
no han complert.
Construirem la Piscina coberta (es va rebutjar 
una important subvenció de la Generalitat).

Construirem vivendes de protecció oficial, de 
venda i lloguer, per a la gent jove  (on són ?).
Crearem una Borsa d’Habitage de lloguer per a 
gent jove, que garanteixi les rendes als propietaris 
particulars (?).
Crearem un Viver d’empreses per a joves 
empresaris .
Construirem el Nou Casal Municipal (Sala 
Polivalent+Biblioteca) (El que s’havia de fer a 
la Plaça de l’Arbre)
Construirem el monument dissenyat per Antoni 
Gaudí, dedicat al Bisbe Torres i Bages  (qui l’ha 
vist?)
Crearem el Museu Municipal (el més calent és 
a l’aigüera).
Ampliarem els tràmits administratius que es 
realitzen per internet  
Farem un Programa d’Atenció Domiciliària per a 

la gent gran amb patologies de llarga durada. 
Atendrem els ciutadans mitjançant la Finestra 
Única.
Acabarem la Reforma Integral del Nucli Antic. 
Unirem el Carrer de la Solana amb l’Av. De 
Montbrió (res de res).
Elaborarem, amb la participació ciutadana, el Pla 
d’Ordenació Urbanística  Municipal . 
Protegirem l’entorn medioambiental de les 
rieres.
Crearem una Borsa de finques agrícoles i 
promourem l’ús de les finques abandonades.
Aquestes són unes quantes de les promeses 
electorals que CiU portava  en el seu programa 
del 2007 i que ha incomplert.  Cadascú que en 
tregui les conclusions  escaients.

Nota de la redacció:
Per aquest número no s’ha rebut l’article dels regidors d’aquest grup municipal,

per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.
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ABRIL
DISSABTE 2, 21.00 h
BENVINGUTS AL CONNIE’S INN (Pixi Dixy Band)

DIUMENGE 3, 18.00 h
CINEMA: CAMINO A LA LIBERTAD 

DISSABTE 9, 21.00 h
EL MÈTODE GRÖNHOLM 

DIUMENGE 10, 18.00 h
CINEMA: AHORA LOS PADRES SON ELLOS 

DIVENDRES 15, 21.00 h
STABAT MATER (Orquestra Càmera Musicae)  

DIUMENGE 17, 13.00 h
PRESENTACIÓ D’UNA HISTòRIA GRàfICA DE RIUDOMS:   
“fotògrafs de Riudoms en el primer terç del segle XX” 

DIUMENGE 17, 20.30 h
CINEMA: LA PASIÓN DE CRISTO 

DIUMENGE 24, 18.00 h
CINEMA: RANGO 

DISSABTE 30, 20.30 h
CINEMA: EL DISCURSO DEL REY 

MAIG 
DIUMENGE 1, 11.30 h 
A LA RECERCA DEL PINZELL IRIS  
(Companyia Picarols) 

DISSABTE 7, 20.00 h
BALL-fESTA DE LES RELÍQUIES (Grup Zamarra) 

DIUMENGE 8, 20.30 h 
LA MARE… QUINA NIT! (Grup Teatral de Riudoms) 

DIUMENGE 15, 18.00 h
CINEMA: CISNE NEGRO 

DISSABTE 21, 21.00 h 
L’IMPOSSIBILISTA (Sergi Buka) 

DIVENDRES 27, 21.00 h
RECITAL DE CANT (Tànit Bono i Alan Branch) 

DISSABTE 28, 21.00 h 
TERàPIA DE GRUP PER A GAfES 
(Grappa Teatre)

DIUMENGE 29, 20.30 h
CONCERT (Coral Dolça Catalunya) 

HORARI DE TAQUILLA: dimarts i dijous, de les 18 h a les 20 h i 1 hora abans de cada acte

Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona,  
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació  
i del Ministeri de CulturaCOMPRA  

LES TEVES ENTRADES 
TAMBÉ PER INTERNET:  

www.riudoms.cat

Temporada 
pRImAvERA 2011

del 2 d’abril al 29 de maig de 2011

HO ORGANITZA:

Ajuntament de Riudoms

Casal Riudomenc
C/ de Sant Jaume, 2 Riudoms
977 768 258
info@casalriudomenc.cat
www.riudoms.cat  


