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Recordo, fa molts anys, com 
de tant en tant algú explicava 
que Riudoms era un poble 
que no sabia fer festa i on, 
a més, la gent hi participava 
ben poc. 

Però és evident que això 
actualment no és així, i si un 
es mira el calendari festiu del 
nostre poble, se n’adona que 

Riudoms és un dels municipis amb més activitats 
lúdiques i culturals. 

A més a més, el nivell de participació dels riudomencs 
és altíssim i actualment la programació festiva de 
Riudoms s’estén per tot l’any i aconsegueix un molt 
bon nivell d’acceptació per part dels veïns. 

Però com fem en altres àrees, des de l’Ajuntament 
analitzem periòdicament el funcionament de les 
festes locals i busquem millorar-les contínuament. 
Exemples d’aquesta feina de revisió i millora poden 
ser, per mencionar-ne algunes, el nou format de 
l’arribada dels Reis d’Orient, la implantació del 
concurs de paelles de l’1 de maig o el recentment 
exitós Megajoc de l’estiu. 

Ara però, us proposem un nou repte. Un nou impuls 
en una festa per convertir-la en un dels pilars lúdics 
del nostre calendari. La transformació de la Festa 
Major d’estiu, Sant Jaume, en una festa per a totes 
les edats, amb múltiples activitats i ben diverses i 
sobretot, una festa amb sentiment i emocions pels 
riudomencs i riudomenques. 

Fa molts mesos que estem fent un seguiment 
d’experiències similars en pobles del nostre país, i 
ara és l’hora de fer-vos una proposta per Riudoms. 
I aquesta només serà possible amb la vostra 
participació en les activitats prèvies que han de 
confluir en un cap de setmana de Sant Jaume ple 
d’actes i sobretot, ben participatiu. 

La nova Festa Major de Sant Jaume mantindrà 
allò que en els darrers anys ha tingut molt bona 
acceptació i, a la vegada, ajudarà a potenciar 

les activitats organitzades per les entitats del 
nostre poble. 

Però a més a més, incorporarà nous elements 
potents, entre els quals podem avançar: 

La implantació del pregó que donarà pas a una • 
tronada d’inici de la Festa Major. 

Una cercavila i activitats infantils adreçades als • 
més petits del poble. 

Un espectacle de prestigi a la Plaça de l’Església • 
que aplegui públic de totes les edats. 

La construcció de capgrossos mitjançant diferents • 
tallers amb la participació de les famílies. 

La constitució de grups de ball popular que • 
recuperin danses tradicionals de les nostres 
comarques, i fins i tot, aquelles relacionades 
amb Riudoms en segles passats. 

O bé, com vau votar majoritàriament a la • 
consulta de la Fira de l’Avellana, la creació d’un 
element festiu que representi el nostre poble. 

I tot plegat, juntament amb els altres elements • 
de cultura popular amb més història de 
Riudoms, com ara els gegants, els capgrossos 
o els diables, s’acabarà constituint un seguici 
popular que esdevingui la columna vertebral de 
la Festa Major d’estiu. 

Aquestes són només algunes de les propostes, però 
totes elles s’enriquiran amb la vostra participació 
i implicació. És per això que, des d’aquestes 
línies, us engresquem a tots a implicar-vos en els 
preparatius, a fer noves propostes i a ampliar així 
les novetats de la Festa Major d’estiu per, entre 
tots, fer-nos-la nostra. 

Però sobretot, us animem a gaudir i a emocionar-
vos amb aquest nou repte que tenim al davant. De 
ben segur que entre tots farem vibrar, com mai, la 
nova Festa Major de Sant Jaume. 

   Josep M. cruset Domènech    
alcalde

Fem vibrar la nova Festa Major de Sant Jaume
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Millores a les instal·lacions del Pavelló Municipal d’Esports
A finals de gener, es va posar en funcionament novament la pista de 
pàdel número 1, que durant un temps ha estat inactiva per tasques 
de consolidació del terreny i reparació de la pista. 

També s’ha realitzat la substitució de l’antiga megafonia de l’interior 
del pavelló, així com diferents tasques de manteniment i millora de 
les instal·lacions esportives.

Nova illa verda al Molí d’en Marc
La Brigada Municipal ha adequat una nova illa verda a la zona del 
Campàs de la urbanització Molí d’en Marc. 

La Marxa Pagesa fa escala a Riudoms
El dijous 26 de gener, Riudoms va acollir la Marxa Pagesa, organitzada 
per la Unió de Pagesos, en defensa de la dignitat del camp català i 
l’activitat agrària. L’alcalde i regidor d’Agricultura, Josep M. Cruset, 
va fer trasllat de l’acord de suport a la marxa que havia aprovat el 
Ple de l’Ajuntament. 

Nous contenidors de recollida de roba
Des de fa unes setmanes, Riudoms disposa de dos nous contenidors 
d’Humana per a la recollida de roba i calçat usat, ubicats al passeig 
dels Germans Nebot, davant el Parc de la Sort, i a la Deixalleria 
Municipal. Segons Humana, durant el 2016, s’han recollit 15 tones 
de tèxtil usat als contenidors repartits en el municipi de Riudoms. 

La regidoria d’Esports ha posat en marxa un abonament de cinc 
hores per utilitzar les pistes de pàdel al preu de 30€. L’abonament 
es pot sol·licitar a les oficines del mateix pavelló. El preu actual per 
a l’ús de les pistes és de 8€/hora.

Nou abonament de pàdel
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Gran èxit de participació al Parc de Nadal
Els dies 29 i 30 de desembre, va tenir lloc una nova edició del Parc 
Infantil de Nadal, al Pavelló Municipal d’Esports. Durant dues tardes, 
els més petits van poder gaudir de tallers de manualitats, d’inflables i 
d’activitats a l’aire lliure gràcies a la col·laboració de diverses entitats 

locals. La clausura del Parc va anar a càrrec de Pep Puigdemont i 
Sidrus amb l’espectacle d’animació “Na-Na-Na-Nadal”. La regidoria 
de Joventut i Lleure valora molt positivament l’edició d’aquest any 
que ha comptat amb un alt nombre de visitants. 

Els infants, l’ànima del 2n Pessebre Vivent

Guanyadors del Concurs de Pessebres 2016
El jurat del Concurs de Pessebres 2016, reunit el passat 21 de 
desembre i format per representants de les AMPA dels diferents 
centres educatius de Riudoms, va dictaminar per unanimitat els 
següents guanyadors, en les diferents modalitats i categories, 
d’aquesta edició:

Els guanyadors van rebre el premi el dijous 5 de gener de mans de 
SS.MM. els Reis Mags d’Orient durant el lliurament de regals a l’Església 
de Sant Jaume.

Millor Pessebre (categoria adult) Antonia Ortiz Rodríguez
Millor Pessebre (categoria infantil)          
-ex-aequo-

Èlia i Genís Torres Rovira

Aleix Descarrega Gómez
Millor Pessebre d’aparador 
(categoria comerç local)

Cristina Figuereo Martínez                       
(El trenet dels dolços)

Premi a l’originalitat             
(categoria infantil o adult)

Luis Felipe Gragera

El Pessebre Vivent infantil va tenir lloc el dimarts 27 de desembre i hi van participar una vuitantena d’infants. 
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L’Ajuntament promou el comerç local durant la campanya de Nadal

El sorteig de la cistella de Nadal, el dissabte 31 de desembre, va generar una gran expectació entre el públic.

Durant tota la campanya de promoció del comerç local, la cistella va estar exposada a l’Espai Històric de la cisterna Vella. 
L’Home dels Nassos va ser l’encarregat de treure el nom de la guanyadora, que va ser la senyora Maria Navarro.

L’11è Mercat de Nadal es va dur a terme els dies 10 i 11 de desembre. També s’hi va fer el tradicional bingo de La Marató.
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un Nadal ple d’emocions
Recepció dels Patges Reials

L’Home dels Nassos

El dissabte 31 de desembre, els més petits van rebre la visita de l’Home dels Nassos acompanyat d’una cercavila musical.

La recepció dels tres emissaris de SS.MM. els Reis d’Orient va tenir lloc el 26 de desembre a la capella de la Verge Maria de 
gràcia. Els nens i nenes de Riudoms van poder fer el lliurament de les seves cartes amb els regals i desitjos per al 2017.
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L’arribada de SS.MM. els Reis d’Orient
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L’Ajuntament assisteix a l’acte de 
presentació del nou cònsol japonès

L’ A j u n t a m e n t  d e 
R i u d o m s  v a  s e r 
convidat al consolat del 
Japó a Barcelona amb 
motiu de l’aniversari de 
l’emperador japonès. 
L’acte, on hi va assistir el 
primer tinent d’Alcalde, 
el Sr. Xavi Gallego, té 
per objectiu celebrar 
la festivitat convidant 
autoritats i personalitats 
relacionades amb el 
Japó i la seva cultura. Des de fa anys, l’equip de govern treballa per 
establir vincles amb la cultura japonesa i promocionar els orígens 
gaudinians del nostre poble. 

Més d’una desena d’actes van tenir lloc durant el penúltim cap de setmana de gener per celebrar la festa major d’hivern. Durant 
dos dies, Riudoms va ser l’epicentre de la cultura popular i tradicional amb la 19a Trobada de Sacaires de Catalunya, el Correfoc, 
la presentació del llibre “Escola de Ministrers-1”, i la representació de la comèdia “El bon pare” al Teatre Auditori del Casal 
Riudomenc. També es va fer un acte de reconeixement a la germandat Ecce Homo de Tarragona amb motiu dels seus quinze 
anys de participació en la Trobada de Sacaires. 

La cultura tradicional, protagonista de la Festa Major       
de Sant Sebastià

La Llar d’Infants i l’Escola de Música 
celebren els festivals de Nadal

A f i n a l s  d e l  m e s  d e 
desembre, i amb motiu de 
les festes de Nadal, la Llar 
d’Infants Municipal i l’Escola 
Municipal de Música van 
celebrar els  respectius 
festivals al Teatre del Casal 
Riudomenc.

Els alumnes de l’Escola 
de Música van donar 
la benvinguda al Nadal 
amb un repertori musical 
per mostrar en directe 
l’aprenentatge que han fet 
durant el primer trimestre.
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La Llar d’Infants Municipal       
estrena blog informatiu

Un dels objectius de la 
Llar d’Infants Municipal 
d’aquest curs 2016/2017 
recau en mi l lorar  la 
comunicació entre el centre 
educatiu i les famílies dels 
infants usuaris de la Llar. 
Per aquest motiu, s’ha 
estrenat un espai web en 
forma de blog on es pot 
consultar la informació 
relativa a la Llar d’Infants i, alhora, les famílies poden estar informades 
de forma freqüent sobre les activitats que els infants realitzen al 
centre. Podeu consultar-lo a www.llarinfantspicarols.cat.

L’alimentació infantil, protagonista 
de la segona xerrada del Cicle   

“Entre tots eduquem”
El dimarts 31 de gener al vespre, va tenir lloc a la sala multiús del 
Casal Riudomenc, la segona conferència del Cicle de xerrades “Entre 
tots eduquem” que promou la regidoria d’Ensenyament. En aquesta 
ocasió, el tema central va girar al voltant de l’alimentació infantil i 
els trastorns alimentaris. L’acte va anar a càrrec de Mina Medina, 
infermera d’atenció comunitària de l’ABS Riudoms.

Glòria Coll visita el Club de Lectura 
per a adults de la Biblioteca

El dimecres 7 de desembre, l’escriptora local Glòria Coll va visitar 
el Club de Lectura “Llibres, cafè i avellanes” de la Biblioteca Antoni 
Gaudí. La trobada va servir per acostar l’obra poètica de l’autora 
“Oda als objectes” i “Territori inhabitable” als assistents, i també per 
escoltar una lectura en veu alta d’alguns dels seus poemes. 

Alumnes de l’Institut Joan Guinjoan 
visiten la Cisterna i l’Església

Al mes de desembre i, 
amb motiu de les jornades 
culturals, alumnes de 
l’Institut Joan Guinjoan 
van rea l i t zar  v is i tes 
a  d i f e r e n t s  e d i f i c i s 
emblemàtics del poble, 
entre el ls  l ’Església. 
Així, acompanyats pel 
regidor d’Urbanisme,  el 
Sr. Xavier Gallego, van 
fer un recorregut històric 
per la Plaça de l’Església, on també van visitar l’Espai de la 
Cisterna Vella.

Finalitzen els tallers de llana i              
de pintar roba

El Punt Òmnia tanca l’any 2016 amb   
el lliurament de diplomes als alumnes

El dijous 15 de desembre, el Punt Òmnia de Riudoms va lliurar els 
diplomes als assistents als cursos de l’últim trimestre de l’any 2016. 

A l’acte, van assistir-hi la Sra. Anna Aragonès, alcaldessa de 
Riudecols i consellera de Benestar i Família del Consell Comarcal 
del Baix Camp, i el Sr. Xavier Gallego, com a primer tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Riudoms.

L’edició corresponent al curs 2016-2017 del Taller de llana i del Taller 
de pintar roba ja ha finalitzat amb una vintena de persones inscrites.

D’altra banda, el dimecres 1 de març tindrà lloc un Taller d’ús bàsic 
del telèfon mòbil a la seu de la Llar de Jubilats. 
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Acords més destacats del Ple 
extraordinari de 2 de desembre

Recursos humans

Les festes locals de Riudoms per 
a l’any 2017 seran les següents:

- dimarts, 25 de juliol, festa 
major de Sant Jaume

- divendres, 24 de novembre, 
festa del Beat Bonaventura 
Gran

L’Ajuntament de Riudoms ha convocat processos selectius per a la 
constitució de borses de treball, mitjançant concurs-oposició, per a la 
provisió de places amb caràcter temporal en relació als següents llocs 
de treball i que, actualment, estan en tràmit:

- Auxiliar administratiu/va, en règim laboral

- Guàrdia del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí

- Operari de servei d’electricitat, adscrit a la Brigada Municipal

La informació relativa a aquests processos selectius està publicada 
a la web www.riudoms.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Festes locals per a l’any 2017

1/. Aprovació del 2n expedient de modificació de crèdits del pressupost 
de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2016.

2/. Aprovar, si escau, la proposta de modificació del règim de sessions 
ordinàries de l’Ajuntament.

Nou sistema de comunicació dels 
rebuts del servei d’aigua

Acords més destacats del Ple           
de 19 de gener

1/. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de 
l’última sessió plenària.

2/. Donar compte de la remissió de l’execució trimestral del pressupost 
de les entitats locals del 3r trimestre de 2016, mitjançant la plataforma 
del Ministeri d’Hisenda. 

3/. Donar compte del compliment del període mig de pagament a 
proveïdors de les administracions públiques i de morositat, del 3r 
trimestre de 2016, mitjançant la plataforma del Ministeri d’Hisenda.

4/. Donar compte del cost efectiu dels serveis prestats de l’Ajuntament 
exercici 2015.

5/. Donar compte del Decret de l’Alcaldia d’aprovació de la liquidació 
del pressupost de l’exercici de 2015.

6/. Aprovar la proposta d’incoar l’expedient de dissolució de 
l’Organisme Autònom Patronat de la Fira de l’Avellana.

7/. Aprovar la proposta d’acceptació de la renúncia d’un membre del 
Patronat de la Fundació Gaudí, designat pel Ple del dia 7 de juliol de 
2015, i nomenament d’un nou membre a proposta de la Candidatura 
d’Unitat Popular.

8/. Aprovar la proposta de sol·licitar a la Direcció General de Carreteres 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, la cessió dels trams urbans de la carretera TV-3143.

9/. Aprovar la proposta de creació i modificació de fitxers que contenen 
dades de caràcter personal.

A partir del quart trimestre de 2016 i per tal de millorar el sistema 
d’informació als ciutadans, BASE enviarà als titulars del servei 
de subministrament d’aigua, tant si tenen el rebut domiciliat com 
si no, un nou model de carta de pagament/factura, on consta el 
detall del consum i les tarifes aplicades, com també les dades 
corresponents al càrrec.

La factura/carta de pagament que s’envia és només de caràcter 
informatiu i, per tant, cal seguir fent el mateix que fins ara, tenint 
en compte les dues opcions possibles:

 - Pels rebuts que no estan domiciliats, la carta de pagament és 
idèntica a la que es rebia fins ara però incorporant les dades de 
facturació, de manera que aquest document serveix per efectuar 
el pagament i com a factura legal.

 - Pels rebuts que estan domiciliats, fins ara els titulars no rebien 
cap document per part de BASE, només el rebut de càrrec per part 
de l’entitat bancària on estava domiciliat. A partir del quart trimestre 
de 2016, rebran també la factura que tindrà els corresponents 
efectes legals.

L’Ajuntament signa un conveni amb La 
Caixa pel projecte “Dinars solidaris”

L’Ajuntament de Riudoms i la Fundació Bancària «laCaixa» han 
signat la renovació del conveni de col·laboració del programa 
«Riudoms solidari amb la gent gran», amb una aportació econòmica 
de 3.500€. 

Aquest programa, desenvolupat des de la regidoria de Benestar 
Social i Gent Gran, té per objectiu atendre les diferents situacions 
de necessitat que presenta la gent gran del municipi a través del 
projecte “Dinars solidaris”. 
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Grup Municipal de PDeCAT

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Previsions que haurien de ser realitat

La satisfacció per la feina feta, la il·lusió de fer-ne més

Comencem un nou any i és necessari aprovar 
un nou pressupost per a l’Ajuntament. El 
pressupost, a banda de ser una previsió 
d’ingressos i despeses, també és una 
declaració d’intencions sobre quines 
polítiques es volen dur a terme; és a dir, no 
és només un instrument tècnic sinó també 
un document amb contingut ideològic.
Recentment tots els grups municipals 
hem pogut revisar les dades d’ingressos i 
despeses liquidades durant l’any 2015, de 
les quals ens agradaria destacar-ne algunes 
que ens han cridat l’atenció:
- Despeses de manteniment de carrers: 
27.828€ gastats,  mentre que l ’any 
2013 i 2014 van ser 13.977€ i 14.702€, 
respectivament.
- Despeses de parcs i jardins: 21.711€ 

gastats, mentre que l’any 2013 i 2014 van 
ser 8.101€ i 9.994€, respectivament.
- Despeses en accions d’inserció laboral per 
aturats: 1.000€ gastats, tot i que s’havia fet 
una previsió de 6.000€ per a l’any 2015.
- Despeses en ajudes al lloguer per a gent 
jove: 0 € gastats, tot i que s’havia fet una 
previsió de 30.000€, tant l’any 2015 com 
el 2016. En aquest cas, es pot comprovar 
que encara no s’ha fet res al respecte, 
malgrat que aquesta proposta formés part, 
en vàries ocasions, del programa electoral 
de l’antiga CiU.
Aquestes dades il·lustren força bé quina 
és la política de despeses del govern 
municipal (que tal i com vam dir al BIM núm. 
107, creiem que cal repensar i millorar). A 
tothom li agrada veure la via pública i els 

parcs ben cuidats, però això no pot anar en 
detriment de les polítiques socials i per a 
les persones.
Tenint en compte que les dades que hem 
presentat corresponen a una ínfima part 
de les despeses del pressupost, i tenint 
en compte que l’equip de govern sempre 
manifesta que Riudoms gaudeix de bona 
salut econòmica, per què no s’han posat 
en marxa polítiques com per exemple les 
ajudes al lloguer per a la gent jove?
Esperem que aquest 2017 les actuacions 
de caire social no siguin només una previsió 
del pressupost, sinó una realitat.

L’any 2000 es va crear la Fundació Gaudí 
de Riudoms amb l‘0bjectiu de promoure la 
figura d’Antoni Gaudí i Riudoms. Durant 
aquests anys, entre d’altres coses, es va 
signar un conveni de col·laboració entre els 
Ajuntament de Reus i Riudoms (2008) per la 
promoció conjunta de l’Epicentre Gaudí de 
Riudoms i el Gaudí Centre de Reus. A part 
de la foto que hi ha a la web de l’Ajuntament, 
s’en té alguna noticia més?

L’octubre del 2011 la web femsafareig.cat 
va publicar la noticia “La Ruta del Paisatge 
dels Genis, sense Riudoms”, on el regidor 
de cultura deia que Riudoms no hi formava 
part per la “negativa rotunda de l’anterior 
ajuntament de Reus”. Però que no hi teniem 

un conveni signat amb l’Ajuntament de Reus 
des del 2008? L’article també diu que “amb 
l’arribada al poder de CiU i PP a l’Ajuntament 
de Reus, amb Carles Pellicer a l’alcaldia, 
i amb el govern de CiU a Riudoms, s’han 
reprès les converses.” 

A dia d’avui, només sabem que el passat 
desembre la Junta de Govern va aprovar, 
a proposta de la Regidoria de Promoció 
Turística, la reproducció d’una escultura de 
mida natural de l’arquitecte Antoni Gaudí 
que es situarà a les escales de la Plaça de 
l’Esglèsia. La Fundació Gaudí què hi diu sobre 
aquest projecte? Mes ben dit, la Fundació 
Gaudí quines propostes ha presentat i quines 
accions a dut a terme els darrers anys? 

Arrivats a aquest punt potser ens hauriem de 
plantejar, entre tots, que n’hem de fer? Des 
d’ERC-Avancem-AM ho tenim clar. Tenint 
en compte l’estructura municipal actual, 
amb una Regidoria de Promoció Turística, 
i que les aportacions han caigut en un sac 
foradat i que els membres no regidors han 
anat presentant la dimissió perque veuen 
que és un ens viciat i sense cap atribució 
decissòria; creiem que seria bo anar pensant 
en la dissolució de la Fundació, estalviaria 
temps i diners en benefici d’altres polítiques 
socials pels ciutadans.

Durant el cap de setmana de la festa Major de 
Sant Sebastià, vam acollir al poble força gent 
de fora que ens visitava per seguir les activitats 
de la trobada de Sacaires o bé assistir al teatre 
del Casal Riudomenc. 

Durant la conversa amb alguns dels visitants 
de fora de Riudoms, era habitual escoltar el 
que pensaven de com veien el nostre poble. 
Alguns destacaven que no era habitual trobar 
un poble tan ben cuidat, d’altres quedaven 
gratament sorpresos pels bons equipaments 
que hi havia a disposició dels veïns, alguns 
altres posaven en valor l’equilibri entre 
creixement i ambient de poble petit que s’hi 
respira i també trobàvem els que deien que 
Riudoms s’havia convertit en un referent en el 
Camp de Tarragona.

De fet això passa habitualment, tant en les 
visites institucionals que rebem a l’Ajuntament 
com segurament en algunes que rebeu els 
veïns a nivell familiar: sempre destaquen 
positivament com troben Riudoms.

I aquest no és un fet anecdòtic sense 
importància, ja que l’opinió desinteressada 
d’algú que visita un municipi, acostuma a 
ser una bona senyal de com aquest està. I 
que l’opinió sigui positiva, ha de ser motiu de 
satisfacció per tothom. 

Però això si, lluny d’acomodar-nos, pels regidors 
que des del Partit Demòcrata (PDeCAT) 
formem l’Equip de Govern de l’Ajuntament de 
Riudoms, aquestes opinions són un al·licient 
per continuar treballant amb força. 

Entre els veïns, les entitats i l’Ajuntament, 
hem portat Riudoms fins aquí. I això ha estat 
possible perquè sempre ens ha motivat més 
encarar la feina que queda per fer, que no pas 
la complaença per la que ja hem fet. 

Per tant, des del Govern de l’Ajuntament, 
encarem els pròxims anys amb el coratge 
d’aquells que saben que els resultats del 
treball i l’esforç són bons, però amb la 
voluntat de seguir transformant Riudoms en 
un poble model.

Que n’hem de fer de la Fundació gaudí?
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El Casal Riudomenc aposta fort per la cultura

El bon pare de David Plana Fer riure és un art, amb Joan Pera

L’actriu concha Velasco a Olivia y Eugenio

concert a càrrec del grup giovinettoLa comèdia avui no sopem

gisela i el llibre màgic

El test, amb David bagés i Dolo beltrán

blaumut en concert

Teatre per a les escoles100% Tricicle, a càrrec de clownic

El Teatre auditori del casal Riudomenc ha esdevingut 
un referent del panorama cultural de Riudoms. 

Ja han passat sis anys des que «el casal» aixecava de 
nou el seu teló per tornar a acollir funcions de teatre, 
concerts i diverses propostes d’arts escèniques, 
convertint-se en un equipament cultural de referència 
al camp de Tarragona. És així com, al llarg d’aquest 
temps, s’ha anat configurant i consolidant una 
programació sòlida i constant, amb molt bona acollida 
per part dels espectadors que l’han seguit. 

Obres de teatre, artistes i grups musicals de renom, 
com també el conjunt d’activitats organitzades per 
acadèmies, institucions i entitats diverses, han 
contribuït a enfortir el batec de la cultura a Riudoms 
i a la comarca.


