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CONVIURE ÉS FÀCIL ...

SI SE’N TENEN GANES
És freqüent que algun ciutadà de Riudoms m’expliqui les molèsties que li ocasiona determinada conducta
d’altres riudomencs.

La major part de les vegades, els motius de les queixes tenen a veure amb el soroll i la velocitat dels vehicles
a motor i la circulació o el mal estacionament.

Sovintegen també les queixes per l’excés de soroll d’alguns bars i dels seus clients, principalment a partir de
determinades hores de la nit.

La gent reclama per moltes altres causes com per exemple, mal ús dels contenidors de la brossa,
abandonament inadequat de deixalles, mals hàbits dels animals de companyia, males olors i una llista prou
llarga com per no cabre en aquesta pàgina.

Juntament amb la queixa, m’acostumen a donar el seu consell per acabar amb tanta molèstia incívica: sancions
i escarments.

Sense excloure aquesta opció, però limitant-la als casos més greus, és raonable pensar que, amb la complicitat
de tots els riudomencs, es poden assolir cotes elevades de convivència i respecte cap als conciutadans a
partir de la reflexió individual i col·lectiva sobre els nostres hàbits de conducta, mirant on tenim els nostres
punts dèbils i esmenant aquelles actituds de poc civisme que puguin resultar molestoses als veïns.

Saber viure en comunitat no costa gaire. És tan senzill com deixar de fer aquelles coses que a nosaltres no
ens agradaria que ens fessin.

És un acte de voluntat personal. La suma de moltes voluntats donarà com a resultat la millora de la convivència.
No vulguem encomanar totes les solucions als reglaments, les disciplines i les sancions. Activem les energies
positives actuant per convenciment com a ciutadans responsables i lliures.

Josep M. Vallès i Jové, Alcalde

Comitè Organitzador

de la Fira de l’Avellana
L’organització i finançament de la Fira de Sant Llorenç
i Fira de l’Avellana, depen del Patronat de la Fira de
l’Avellana i de l’Ajuntament de Riudoms.

Dins d’aquesta organització és una peça bàsica, el
Comitè Organitzador de la Fira de l’Avellana, que és
un grup de riudomencs que, any rere any i
voluntàriament, dediquen una part important del seu
temps lliure a l’organització i preparació de la Fira.

Aquest grup és variable, en funció de la disponibilitat
de cadascú i les necessitats de l’Organització.

L’esforç d’aquestes persones fa que la nostra Fira,
cada any, congregui, durant el mes d’agost, un gran
nombre de visitants i que els riudomencs donem el
millor que tenim i surti al carrer tota la bona feina que
s’ha fet al llarg de l’any. Amb la seva ajuda, podem
gaudir de la festa, trobar-nos en un ambient sa i
distès, conèixer el nostre territori i les tradicions, la
gastronomia amb l’avellana com a ingredient

principal, la terra de l’arquitecte Antoni Gaudí, l’oli d’oliva arbequina i el tarannà de la nostra gent.

A tothom, que al llarg dels anys, han format part del Comitè Organitzador de la Fira, moltes gràcies pel vostre
esforç i les vostres aportacions.

Membres del Comitè Organitzador de la Fira
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Ampliació del cementiri

Estat actual de les obres d’ampliació

Aquests darrers mesos s’han realitzat les obres de construcció de tres mòduls de nínxols nous
al cementiri municipal.

Donat que s’estaven exhaurint els nínxols existents i davant les peticions de diferents veïns, a
principis d’any ja es va preveure una partida pressupostària per a portar a terme les obres.

Van ser adjudicades a l’empresa Cons-te SL per un import de 106.557 euros, IVA inclòs, i durant
els mesos de juny i juliol s’ha procedit a la construcció dels nous mòduls de nínxols.

Els mòduls estan situats a la part més nova del cementiri i segueixen l’estètica dels ja existents,
envoltats d’una zona enjardinada amb gespa i xiprers.

Un cop finalitzades les obres, representarà una ampliació total de 36 nínxols. D’aquests  18 són
dobles i 18 són simples.

Els que estigueu interessats en adquirir alguns dels nínxols, només cal que us adreceu a les
Oficines de l’ajuntament i demaneu la informació necessària.

Millores al menjador escolar
Des de fa anys, l’Ajuntament de Riudoms gestiona el servei de Menjador Escolar
del CEIP Beat Bonaventura.

Aprofitant el descans estival, s’han fet unes obres per a millorar la cuina.

Les obres han consistit en habilitar un mòdul que s’ha incorporat a la cuina existent
i en el qual s’hi instal·larà un sistema automàtic de rentat de plats que garantirà en
tot moment que no es creuin els plats bruts procedents del menjador amb els plats
i utensilis nets que hi ha a l’interior de la cuina.

Aquestes obres han estat executades per la pròpia Brigada Municipal i el cost total
(obres i maquinària) supera els 10.000 euros.

Aquesta millora entrarà en funcionament coincidint amb el retorn dels nens a l’escola
el curs vinent.

La Brigada municipal executant les obres

Atac al monument

a la Família Pagesa
El 14 maig es va inaugurar el conjunt
escultòric realitzat pel prestigiós escultor
Artur Aldomà, destinat a reconèixer l’esforç i
la dedicació de totes les famílies pageses
del poble de Riudoms.

El monument va ser objecte d’un violent atac
durant la nit de la revetlla de Sant Joan.
Després d’aquests fets, el conjunt escultòric
ha quedat en un estat lamentable i que això
suposa un elevat cost econòmic i moral. 

En aquests moments s’estan portant a terme
les comprovacions oportunes per a acabar
de determinar els responsables d’aquest
acte incívic i injustificable, així com les
responsabilitats econòmiques, penals i
socials que se’n puguin derivar.Abans i després de l’atac al monument a la Família Pagesa
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SANT JAUME 2006
La Festa Major de Sant Jaume 2006, es va anunciar amb el repic de
campanes i la tronada del dia 21 al migdia. Va ser l’anunci que la
Festa Major d’estiu s’iniciava amb tots els actes programats. Aquest
mateix dia a la nit, tothom que es va apropar a la Plaça de l’Església
va poder ballar i cantar temes molt coneguts amb el concert que ens
va oferir l’Hotel Cochambre.

El dia 22, es va celebrar, organitzat pel CD Riudoms, el 3r torneig de
futbol 7 al Camp Municipal d’Esports. A la nit, el tradicional correfoc
de Sant Jaume, va omplir els carrers de Riudoms de foc i color.
Enguany, juntament amb la Colla de Diables de Riudoms, les colles
que hi han participat han estat cinc, la de Cambrils, Garcia, Alforja i la
Selva del Camp. L’església de Riudoms, a més, va ser l’escenari d’un
espectacle de llum i foc amb el descens d’un «diable» per la façana.
La nit de dissabte va concloure amb el concert de dos Dj’s de Riudoms:

el Josep M. Bages i el Gerard Fernández. Un concert que va ser organitzat
pels Kintus 2006 al recinte de Sant Antoni, una festa que va estar d’allò
més animada.

El diumenge al matí, les samarretes de la 15a Bicicletada popular de
Sant Jaume, van tornar a omplir els carrers de Riudoms. Enguany, la
col·laboració en les tasques d’organització i de control per part dels Amics
de Riudoms va ser molt important per al bon funcionament de la bicicletada
amb més de sis-centes persones inscrites. Un any més, l’esmorzar
esperava a tots els participants al pavelló per a recuperar forces

La bicicletada, pedalant cap al carrer de l’Arenal

Ball de Gala a Sant  Antoni amb l’orquestra Musicalia

Un diable a la façana de l’Església!
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REVIU LES PLACES 2006

Petits i grans jugant a la plaça

Durant aquest mes de juliol, s’ha tancat un altre cicle del Reviu les
places 2006. Ha estat un juliol ple de música, ball, màgia, cinema i
memòria. Cadascuna de les places que enguany han estat el marc
dels actes culturals s’han omplert cada dimecres d’un nombrós
públic.

La programació dels vespres de juliol, va començar el dimecres 5 a
la plaça de l’Om, on una cercavila iniciava el Reviu d’aquest 2006 i
conduïa a tothom a la plaça del Barri Ferrant, escenari del primer

Actuació del Màgic Andreu

acte cultural. En aquesta primera plaça la combinació de la música en directe
interpretant bandes sonores originals de pel·lícules, amb les imatges que les
il·lustraven, va ser molt gratificant.

El segon acte es va esdevenir a la plaça de l’Om, on es va projectar l’audiovisual
«El Riudoms dels nostres pares II», fruit de la recopil·lació d’imatges antigues de
Riudoms. Per molta gent, aquesta nit va ser una nit de records, de fer memòria,
emotiva i que de tant en tant aparegués un somriure al veure com el temps va
passant... El fet que l’audiovisual s’acompanyés d’un pianista va ajudar a crear
un ambient encara més intimista. La cessió d’imatges de la família del Sr. Esteve
Fontgivell, del Sr. Josep M. Font, del Sr. Victorí Llauradó, del Sr. Salvador Canela
i de la família Cavallé va ser bàsic per poder muntar aquest audiovisual.

La tercera trobada del dimecres 19, va ser a la Plaça de l’Església, una plaça que
es va omplir de gom a gom per poder veure la màgia i l’humor del Màgic Andreu.
Amb el seu espectacle i humor particular, el Màgic Andreu va fer riure i sorprendre
amb els seus trucs a petits i no tan petits.

El comiat del Reviu les places 2006, el dimecres 26 de juliol, va anar a càrrec del
Circ Teatre «Victòria de Moscú» amb l’espectacle «Aladín» davant un públic que
omplia la plaça de la Palmera. Les acrobàcies i els jocs d’equilibristes feien de fil
argumental en la representació d’Aladí i la llàntia meravellosa.

Els dimecres de juliol han estat, un any més, una bona excusa per sortir a la
fresca i poder veure aquesta variada oferta de disciplines artístiques i culturals, a
la vegada.

Cercavila d’inici del «Reviu les places 2006»

després de l’esforç, moment en que un espectacle de Trial va amenitzar de manera
molt participativa per part de tots els ciclistes. El dibuix de la samarreta el va fer el
senyor Pere Rins Torres.

Al vespre del diumenge, quan la calor ja afluixava, l’espectacle d’animació infantil
a la Plaça de l’Església va fer ballar i cantar a petits i a participar de manera molt
activa als pares que s’hi apropaven. En aquest espectacle, els actors van sintetitzar
en una hora tots els elements festius de les festes majors: la cercavila, el ball de
Festa Major, el pregó...

Aquest mateix dia 23 va concloure amb el Ball i el Concert previ, al recinte de Sant
Antoni amb la orquestra Musicalia. Una pista de Sant Antoni que es va omplir de
gom a gom per ballar, fins i tot, el ball del fanalet.

El dia de Sant Jaume, hi va haver dos actes centrals. Un d’ells va ser la solemne
missa i processó en honor de Sant Jaume Apòstol i l’altre el Ball de final de festa
al recinte de Sant Antoni amb el trio Serimar.

Un any més, els diferents actes de la Festa Major de Sant Jaume, han comptat
amb la participació de molta gent que han contribuït a fer una festa d’allò més
lluïda.
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Fundació Humana

Des de la instal·lació, fa més de mig any, dels contenidors de recollida
selectiva de roba usada de la Fundació Humana, l’elevat grau de solidaritat
dels riudomencs ha quedat ben palès. Els que hi dipositeu la roba que ja
no us fa servei, sapigueu que alhora contribuïu al desenvolupament social
dels més necessitats.

Ara mateix, a Riudoms hi ha tres contenidors, on durant els primers sis
mesos de 2006, s’hi han recollit les següent quantitats de roba usada:

■ Contenidor de la Bàscula: 1997 Kg

■ Contenidor de la Plaça de l’Arbre: 1791 Kg

■ Contenidor de les Escoles: 896 Kg (instalat el mes de març)

Per a més informació d’aquesta ONG podeu visitar:
http://www.humana-spain.org

El cap de setmana del 29 i 30 de juliol, va tenir lloc a les instalacions del
Club de Petanca La Masia de Riudoms, situades a la carretera del parc
Samà (partida del Burgà), les 16 hores de petanca, en que van participar-
hi 16 equips de tot Catalunya.

L’alt nivell demostrat per l’organització i pels participants, assegura la
continuïtat d’aquesta nova entitat de Riudoms, que van inaugurar les seves
instal.lacions ara fa just un any.

Club de Petanca La Masia

El diumenge 30 de juliol, la junta de la penya barcelonista l’Avellana
Blaugrana de Riudoms, va participar a la Trobada de penyes de Tarragona.

Podreu trobar-los a l’estand de que disposaran, a la Fira, on faran una
campanya per a donar-se a conèixer i fer nous socis.

També està preparant amb moltes ganes la seva inauguració oficial, que
tindrà lloc cap al mes de novembre.

L’Avellana Blaugrana

L’Aroa Gertrudix va aconseguir el passat dia 15 de juliol la medalla de bronze
en els campionats d’Espanya Rescue 2006 en la prova de 25m. Maniquí.  A
més, la Montsant Guerrero es va classificar per la final de la prova de
banderes, en la qual es va classificar en 13ena posició. L’Aroa també va
entrar en la final de nedar surf. Els nedadors que van pendre part d’aquest
campionats són: Aloma Guerrero, Anna Bonet, Aroa Gertrudix, Montsant
Guerrero, Marina Vilar, Anna Vilar, Jordi Segú, Isaac Gómez, Edgar Parreu,
Jordà Segú i Anton Fargas.

En la categoria absoluta, la Raquel Chicote es va classificar en 8ena posició
en la prova de 90 esprint. La Noemí Solanellas va aconseguir la 11ena
posició en banderes i la 12ena en 90 esprint. També va prendre part l’Ivan
Gertrudix.

Bronze als Campionats d’Espanya de

Salvament i Socorrisme

Diumenge, 6 d’agost, 10 del matí

Visita tècnica, a l’explotació agrícola GERMANS
CRUSELLS de Riudoms.

Lloc de trobada: Pl. del Portal de Riudoms, obert
a tothom, amb cotxes particulars.

Dimecres, 9 d’agost, 2/4 de 9 del vespre

Xerrada: ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE
L’HORTA I ALTERNATIVES A LA SEVA
COMERCIALITZACIÓ

Sr. Josep Miquel Piñol, representant de la
Sectorial de l’Horta de JARC i Sr. Sergi Pla,
enginyer tècnic agrícola i responsable de l’Horta
de JARC.

Lloc: Llar dels Jubilats, Plaça de l’Església, 17,
Riudoms

Dijous, 10 d’agost, 2/4 de 9 del vespre

Xerrada: ELS PRODUCTES DERIVATS DE
L’AVELLANA I ALTRES FRUITS SECS

Sra. Natàlia Ferrant Vilaltella, enginyera tècnica
agrícola.

Departament de Qualitat de La Morella Nuts, SA.

Lloc: Llar dels Jubilats, Plaça de l’Església, 17,
Riudoms

Diumenge, 13 d’agost, a les 12 del migdia

Xerrada: «ELS CANVIS EN LA SEGURETAT
SOCIAL AGRÀRIA»

Ponent: Felip Domènech, responsable de
Seguretat Social a la Unió de Pagesos de
Catalunya.

A continuació es lliuraran els premis del 8è
CONCURS DEL CONREU DE L’AVELLANER i
seguidament se servirà un refrigeri, ofert per la
Cooperativa Agrícola de Riudoms i el Patronat
de la Fira de l’Avellana.

Lloc: Cooperativa Agrícola de Riudoms.

Jornades Tècniques

26a Fira de l’Avellana

Per tercer any consecutiu, el CD Riudoms ha organitzat el Torneig de futbol
7 els dies de 22 i 23 de juliol. La competició es va iniciar el dia 22 a les 5 de
la tarda.

Les 24 hores de futbol 7, es van disputar al Camp de Futbol de gespa, on
hi van pendre part un total de 24 equips, els quals van mostrar un elevat
nivell. Ànims per l’any vinent.

III Torneig de Futbol 7
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PPC

‘S’ESTÀ HIPOTECANT EL
FUTUR DE RIUDOMS?’

Els últims anys, provablement
coincidint amb l’alça del sector de
la construcció, els ajuntaments en
general i el de Riudoms en particular
estan rebent una gran quantitat
d’ingressos extraordinaris, en forma
de cessions de terrenys quan es
desenvolupen els diferents Plans
Parcials Residencials. Entre els
terrenys que es cedeixen n’hi ha de
diferent tipologia: uns són destinats
a zona verda, altres a equipaments
i altres a zona residencial. Aquests
últims són els que l’Ajuntament
normalment treu a subhasta o
concurs públic. Degut al preu
desorbitat que tenen els terrenys
avui dia, això permet a l’Ajuntament
ingressar grans quantitats de diners
que serveixen per finançar bona part
de les inversions.

Això que a curt termini sembla
meravellós perquè permet arranjar
carrers del nucli antic (sense tenir
encara el Pla Especial de Reforma
Integrada), projectar nous
equipaments, etc.; a llarg termini pot
arribar a ser un problema per la falta

La gent de Convergència i Unió
exercim de columna vertebral del
govern municipal per la senzilla
raó que som la candidatura que,
elecció rere elecció, recull la majoria
de vots dels ciutadans de Riudoms,
a gran distància de la resta de forces
polítiques.

Cal recordar aquesta realitat
perquè, amb freqüència, alguns
grups minoritaris fan discursos que
aparenten tenir una representativitat
que la voluntat popular expressada
democràticament i repetidament,
mai no els ha conferit.

La reiterada renovació de la
confiança electoral en la
candidatura de CiU, deixa ben
palesa la satisfacció de la majoria
dels ciutadans de Riudoms en la
gestió que fem de les coses
comunitàries.

La gent de CiU de Riudoms som
partidaris de governar en
coalició per tal de donar al govern
de l’ajuntament la màxima
representativitat democràtica.

Sempre hem compartit el govern
amb altres partits polítics, a tall
d’exemple, els últims 15 anys:

1991-1995: CiU + PSC + PP

1995-1999: CiU + PSC

1999-2001: CiU + PSC + PP

2001-2003: CiU + PP

2003-2006: CiU + PP

Els 15 darrers anys, hem compartit
govern 10 anys amb el PSC i 11
amb el PP, (6 dels quals amb les
dues forces polítiques
simultàniament).

Cal recordar que durant 8 anys hem
tingut majoria absoluta (des de 1995
fins a 2003) i que mai hem governat
sols.

Som gent de pacte, de govern,
responsables i d’anar per positiu.
Els fets parlen millor que les
paraules.

de previsió al no saber el model de
poble que volem seguir, al no saber
cap a on volem anar.

Què passarà quan el sector de la
construcció entri en un cicle
d’aturament, quan no es
desenvolupin tants Plans Parcials
Residencials i per tant no hi hagin
cessions de terrenys a
l’Ajuntament? Què passarà si
desenvolupem tots els Plans
Parcials Residencials previstos a
les Normes de Planejament?
Crearem més zones urbanes en
les zones rústiques?
Desenvoluparem nous Plans
Parcials Residencials mentre quedi
terreny rústic per recalificar?

Riudoms necessita endegar un
estudi de futur per saber quin model
de poble volen els riudomencs. No
es pot continuar improvisant sobre
la marxa o simplement aprofitant la
conjuntura mentre duri.
L’Ajuntament no pot ser un
especulador més del sòl, sinó que
ha de planificar a llarg termini per al
bé de Riudoms.

Referent a la moció presentada pel
grup municipal d’ERC-AM sobre la
preservació de les mines de
Riudoms en el Ple de l’Ajuntament
del dia 18 de maig, i el
pronunciament sobre la mateixa per
part de l’equip de govern el qual ha
originat una carta dirigida pel
secretari de la Plataforma el Freixe
al Regidor d’Urbanisme, el nostre
grup municipal vol fer el següent
aclariment. Estem totalment a favor
de la preservació de les mines de
Riudoms i creiem que es un tema
prou important per a que sigui
consensuat entre totes les forces
polítiques locals i així evitar la
presentació de mocions com la
ERC-AM que degut a la seva
ambigüitat obliguin a adoptar
postures negatives. Aquesta es
doncs una moció on el que es vol
acordar es tant genèric que un vot
afirmatiu per part de l’equip de
govern només hauria servit per
quedar bé davant l’opinió pública
però no hauria tingut cap efecte
pràctic respecte el que realment es

- Sabeu que l’equip de govern va
encarregar fa més de dos anys un
estudi sobre el nucli antic i encara
no s’ha preocupat perque estigui
enllestit?

-  Sabeu que la darrera entrevista
que va mantenir l’equip de govern
amb els redactors de l’estudi es re-
monta al passat mes de desembre?

- Sabeu que aquest projecte de re-
forma del nucli antic (PERI) no s’ha
consesuat amb els grups de
l’oposició ni amb la ciutadania
riudomenca  tal com marca la nor-
mativa d’urbanisme?

- Sabeu que el grup d’ERC-AM ha
preguntat sobre aquest PERI en els
sis darrers plens ordinaris sense
obtenir respostes clares?

Esperem que una vegada fem la
denúncia en aquestes pàgines
poguem obtenir informació en els
propers butlletins municipals o fins i
tot en el d’aquest mateix mes,  com
ja ha passat en moltes ocasions.

‘NO VOLEN, NI DEIXEN
PARTICIPAR.’

Atès que la política de mitjans de
comunicació que utilitza el govern
municipal en benefici propi, està en
entredit i s’obvien moltes notícies de
rellevància per la ciutadania
riudomenca, tant en el butlletí com
en altres espais informatius
municipals (web i emissora), el
Grup d’ERC-AM no esgota tot
l’espai del que disposa a causa de
la falta de rigor informatiu del butlletí
i de l’equip de govern.

Properament rebreu més informació
sobre Riudoms a través de la revis-
ta l’Esquerra de Riudoms, el
butlletí Esquerra Infomunicipal o el
web reformat www.esquerra.cat/
riudoms

‘EL PPC DE RIUDOMS I EL
PATRIMONI DE LES MINES’

‘CONVERGÈNCIA I UNIÓ: UNA
DILATADA EXPERIÈNCIA DE
GOVERN EN COALICIÓ’

persegueix, que es la preservació
de les nostres mines. Per tant,
estem a la disposició d’arribar a
qualsevol acord que tingui efectes
realment pràctics per la protecció
del nostre patrimoni.

Del nostre interès per la
preservació i conservació de les
mines hi ha prou constàncies, fins
i tot per escrit, de la bona actuació
del nostre regidor quan ha estat el
cas. Així, volem demostrar que
amb el nostre treball diari
perseguim més l’eficàcia que la
rendibilitat política, tot i que això de
vegades és aprofitat pels que
persegueixen la rendibilitat política
pel davant de l’eficàcia.
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Escola de Lleure 2006

Alumnes i monitors del tercer torn de l’Escola de Lleure 2006

Com cada any l’estiu arriba ansiós i ple de ganes d’omplir les hores lliures
amb activitats que s’adeqüin al desig de gaudir del bon temps i dels amics.
Ens trobem que els més petits del poble acaben l’escola i el que els toca en
aquest moment és jugar com tots hem fet de petits i sobretot aprofitar la màgia
que acompanya l’estiu.

L’escola de lleure 2006 ha presentat la possibilitat de cobrir les necessitats
que l’infant té en aquesta època de l’any. S’han ofert jocs col·lectius, activitats
a la natura i a l’aigua, tallers plàstics, activitats esportives,... Però sobretot,
des d’un principi, s’ha marcat com a màxim objectiu l’Educació d’aquests
infants, que mitjançant activitats de lleure, poden desenvolupar les seves
habilitats motrius, poden millorar la seva formació social i sobretot poden
aprendre continguts de valors, actituds i normes.

El nostre plantejament era oferir diversió, activitat física i educació en un mateix
projecte, i per a fer-ho, ens vam marcar uns objectius educatius, vam planificar
activitats adequades a les diferents edats i vam crear un equip de monitors
amb entusiasme, ple d’il·lusions i amb ganes gaudir del goig d’educar en el
lleure.

L’EQUIP DE MONITORS

La direcció de l’Escola de Lleure 2006 ha anat a càrrec de la Montserrat Solé
Gispert, llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Diplomada en Magisteri
d’Educació Física i amb una dilatada experiència en el món esportiu, educatiu i del
lleure. Per altra banda, cada grup d’edat ha tingut una Coordinadora, amb la
capacitat necessària per dinamitzar les activitats. La Maria Cros Torrents, ha estat
la coordinadora de Grans, la Núria Carrión Domènech, ha estat la coordinadora de
Mitjans i la Carmina Torres Sanz, ha estat la coordinadora de Petits. Finalment,
l’equip tècnic s’ha complementat amb 15 monitors més, tots ells amb experiència
en el món educatiu i del lleure. Fins l’any vinent!!!

Veure com els infants del poble es diverteixen i a la vegada conviuen en un entorn
educatiu i lúdic és el resultat més satisfactori. Hem descobert somriures, hem
despertat ganes de treballar en equip, hem aconseguit donar sorpreses divertides,
hem pogut gaudir de la natura tots junts i sobretot, hem jugat!!!

Un cop arribats al final del projecte, l’avaluació que en fem és d’allò més positiva.
Hem tingut cinc setmanes per viure l’estiu i podem afirmar que ho hem fet al 100%.

Els alumnes ens ensenyen les manualitats que han fet

Per refrescar-nos, jocs d’aigua!


