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Contingut
«Com a continuació del diàleg que sobre el Casal han 
mantingut i mantenen l’Ajuntament de Riudoms i l’Arquebisbat 
amb la Parròquia, en un clima de molta cordialitat i amb l’únic 
objectiu de cercar una solució pel Casal, en bé del poble i de la 
parròquia, han acordat que la millor solució serà la transferència 
(cessió) de la titularitat a favor de l’Ajuntament amb una justa 
compensació dedicada a les necessitats pastorals de la 
parròquia de Riudoms.»

Amb la signatura d’aquestes clares paraules s’arriba a un acord 
entre les dues institucions, per tots esperat.

És una ocasió per felicitar-nos, per estar satisfets i per compartir 
l’alegria de la bona notícia. 
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Casal Riudomenc: 
l’acord ja és una realitat

Fa pocs dies que l’Ajuntament ha fet un comunicat adreçat a tot el poble, anunciant que hem fi rmat un acord 
amb l’Arquebisbat referit al futur del Casal Riudomenc.

És un acord entre institucions que encamina adequadament la solució per un equipament molt apreciat pels 
riudomencs.

És una molt bona noticia que complau la majoria de riudomencs però, igual com en altres grans ocasions, hi 
ha hagut un intent de restar mèrit a base d’escampar fum.

Pot passar que, entre tants comunicats «desinteressats i apolítics» que s’estan repartint per les cases aquests 
últims dies, algun ciutadà estigui desconcertat.

Crec que la millor manera d’aclarir les coses és publicar els dos documents que hem fi rmat. Llegiu-los vosaltres 
mateixos i analitzeu-los des de la coherència i el sentit comú.

El primer document, el més important, és l’acord pel qual l’Arquebisbat transferirà la propietat del Casal Riu-
domenc a l’Ajuntament de Riudoms.

El segon document és la constatació d’uns fets que havien estat posats en dubte, afectant greument l’honorabilitat 
de persones i institucions.

Són dos documents redactats i fi rmats per les més altes autoritats de les institucions que col·laborem. El 
primer document, fi rmat pel Sr. Arquebisbe i l’Alcalde de Riudoms; el segon, signat pel Sr. Vicari General de 
l’Arquebisbat, el Rector de la Parròquia i l’Alcalde de Riudoms.

Són tan eloqüents que no necessiten cap comentari per posar les coses al seu lloc. Disipen les ombres que 
s’havien intentat escampar i restitueixen l’honestedat de tots aquells que, amb el treball diari, anem resolent 
els problemes.

Tinc la certesa que compartim l’alegria per les dues bones notícies. Ara comença una nova tasca. Avaluar la 
solidesa de l’edifi ci, decidir quina de les necessitats d’equipaments cobrirà el Casal Riudomenc i començar la 
rehabilitació. Sense presa, però sense pausa, ens hi posarem tan bon punt hàgim fi rmat l’escriptura notarial.

Josep M. Vallès Jové, Alcalde

DOCUMENT SIGNAT PER SR. ARQUEBISBE DE 
TARRAGONA I L’ALCALDE DE RIUDOMS
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Comunicat de l’Arquebisbat, 
l’Ajuntament i la Parròquia sobre

el Casal Riudomenc

Document signat entre Mn. Miquel Barbarà, Vicari General de Tarragona, Sr. Josep M. Vallès, Alcalde de Riudoms 
i Mn. Pasqual Gasol, Rector de la Parròquia de Riudoms.
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En els darrers mesos s’han anat accentuant alguns dels desperfectes 
del ferm dels carrers Joan Miró, Baltasar de Toda i Tàpies i els trams de 
l’Avinguda Catalunya i La Mola compresos entre Joan Miró i Baltasar de 
Toda i Tàpies.

És per això que es van contractar les feines de millora del ferm d’aquests 
carrers per tornar-los a deixar en òptimes condicions. Les feines es van 
realitzar entre els dies 14 i 16 de març, i van consistir en l’aplicació d’un 
reg asfàltic per a garantir la unió entre el ferm existent i la posterior capa 
d’asfalt. Posteriorment s’ha d’aixecar el nivell de les tapes de clavegueram 
per tal de tornar-les a fer practicables. 

Aprofi tant la presència de la maquinària per a fer aquestes feines a Riu-
doms, també s’han fet tres passos de vianants elevats: per entrar al pa-
velló i al camp de futbol, per entrar a l’Institut Joan Guinjoan i per entrar 
a la Plaça dels Gegants. Durant les pròximes setmanes s’avaluarà el seu 
funcionament i en cas que tingui una bona acceptació entre els veïns del 
poble es podran implantar en altres espais.

Asfaltat de carrers

La Regidoria d’Agricultura ha promogut la reposició del formigó del tram 
fi nal del Camí dels Catalans. Més endavant, es farà un repàs dels altres 
desperfectes que presenta el camí i es millorarà l’accés des de la Carretera 
de Montbrió.

Desitgem que aquestes obres millorin la comoditat en la circulació i accés 
a les fi nques i propietats benefi ciades, tot recordant-vos prudència i atenció 
en la circulació pels nostres camins.

Millores al camí dels Catalans

Rehabilitació 
d’habitatges antics

L’Ajuntament de Riudoms 
concedeix anualment ajudes 
econòmiques als propietaris 
d’habitatges antics que vul-
guin restaurar-los.

A la vista de la bona acceptació 
que han tingut les successives 
convocatòries de subvencions 
a fons perdut que s’han fet 
durant els darrers anys i donat 
que la voluntat governamental 
continua sent partidària de 
mantenir-les ja que contribueixin 
a minorar els condicionants 
negatius que dificulten la 
recuperació d’immobles 
antics, la Junta de Govern Local 
ha decidit prorrogar un any més 
aquestes ajudes, destacant 
com a més importants els punts 
següents:

1. Els habitatges objecte de l’ajut han de tenir una antiguitat mínima 
de 40 anys.

2. L’immoble haurà d’estar destinat a habitatge i els sol·licitants que 
siguin deutors de la Hisenda Municipal per qualsevol concepte, no 
podran acollir-se als benefi cis d’aquestes bases.

3. Obres d’enderroc i nova construcció: Es concedirà un 10% del 
pressupost d’execució material fi ns un màxim de 4.300€.

4. Reformes parcials: Es concedirà l’import de 450€ per cada 6.000€ 
de pressupost d’execució material fi ns un màxim de 2.700€ (No es 
fraccionarà per sota dels 6.000€).

 En les reformes parcials, a més de la condició de la base segona, 
caldrà que l’objecte a ser reformat no ho hagi estat en els darrers 
20 anys a criteri de l’arquitecte municipal.

5. En el cas d’obres d’enderroc total i nova construcció en el qual 
el propietari sigui menor de 30 anys, s’incrementarà la subvenció 
màxima establerta en el punt 1, en 1.000€ addicionals.

6. Quan es tracti de renovació o millora de façanes es concedirà 
subvenció d’acord amb els següents requisits:

- El color de la façana s’haurà d’escollir entre la gamma de colors 
establerts per l’Ajuntament.

- Amb caràcter general s’aplicarà una bonificació del 100% de 
l’ICIO.

Per a consultar les bases completes per a l’atorgament de subvencions 
i ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges antics podeu consultar el 
web www.riudoms.org dins l’apartat «Informació administrativa – Àrea 
d’Urbanisme i Obres – Pròrroga de la concessió de subvencions per a 
rehabilitació d’habitatges antics. 

Un cop fi nalitzades les obres de la Plaça de l’Arbre, es posarà a disposició dels més petits del poble l’àrea de 
jocs d’aquesta plaça. Aquesta àrea està pensada per a donar resposta a totes les edats. Des dels més petits 
fi ns als d’edat més avançada, on s’hi podrà jugar a la petanca i a tennis taula.

Un cop la Brigada Municipal haurà fi nalitzat aquestes obres, procedirà a adequar l’àrea de jocs de la Plaça dels 
Gegants. Aquesta actuació es portarà a terme per tal d’especialitzar els jocs d’aquesta plaça per als nens més 
petits (que actualment són els usuaris més habituals).

Les àrees de Jocs Infantils

Pas de vianants elevat davant de l’IES
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El dissabte 31 de març de 2007, va tenir lloc la Jornada de Portes Obertes a la Nova Deixalleria i els 
Vivers Municipals.

Aquestes instal·lacions, situades a la Carretera de les Borges, just després del Cementiri, complementen 
un ampli espai, en que també estan ubicats altres equipaments municipals, com el Dipòsit de vehicles, 
els magatzems de la Brigada i la nova ampliació del Cementiri. 

La nova Deixalleria és del tipus A i ha tingut un pressupost total de 119.000€.

La Deixalleria està organitzada en diferents àmbits, en funció del tipus de residu domèstic que permet 
recollir gratuïtament:

La Deixalleria Municipal

Durant l’acte es van fer activitats lúdiques, mediambientals i de viverisme. 
Per acabar es va servir una xocolatada.

Agraïm la col·laboració de l’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus que 
van regalar una planta a tots els assistents.

La posada en marxa d’aquesta nova instal·lació mediambiental, és la 
continuació de la política innovadora en matèria de Medi Ambient, que 
des de fa anys portem realitzant a Riudoms. 

La recollida selectiva, ja fa molts anys que es ve fent a Riudoms. El sote-
rrament dels contenidors, en aquelles zones en que això és possible. Així 
mateix, se segueix oferint el servei de recollida de residus voluminosos 
i trastos vells. Només cal trucar a les Ofi cines de l’Ajuntament (977 85 
03 50), per concertar el dia i l’hora en que la Brigada Municipal farà la 
recollida gratuïtament.

Per tal de conscienciar, encara més, a la nostra població sobre la ne-
cessitat d’efectuar cada cop millor la recollida selectiva, se segueixen 
fent les campanyes d’informació sobre aquests aspectes a les persones 
recent arribades i a les zones de nova implantació dels contenidors 
soterrats.

HORARI D’OBERTURA 
DE LA DEIXALLERIA

(Excepte festius)

dimarts i dijous: de 16h a 20h
dissabte: de 10h a 13h

ÀREA DE CONTENIDORS DE GRAN VOLUM

• Fustes 
• Residus verds
• Runes i restes de construcció d’obres menors
• Ferralla i metalls

ÀREA DE VOLUMINOSOS

• Electrodomèstics sense substàncies perilloses
• Mobles i altres

ÀREA DE CONTENIDORS

• Envasos 
• Vidre
• Paper i cartró
• Tèxtils

MAGATZEM DE RESIDUS ESPECIALS (sempre de procedència particular).

• Fluorescents i llums de vapor mercuri
• Bateries
• Dissolvents, pintures i vernissos
• Olis
• Frigorífi cs i electrodomèstics amb CFC
• Piles

AV. JOSEP M. SENTÍS

ERMITA

DE SANT 

ANTONI

CEMENTIRI

DEIXALLERIA

CTRA DE LES BORGES TV-3101

Activitats mediambientals amb la participació dels assistents
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Caminada Riudoms-La Mola-
S’obre el termini d’inscripció a la 5a 
Caminada de Resistència Riudo-
ms_la Mola_Riudoms ’07, prova 
puntuable per la 9a Copa Catalana 
de Caminades de Resistència de 
la FEEC, que tindrà lloc el proper 
diumenge 29 d’abril de 2006. El re-
corregut total és de 53,3 km, amb un 
desnivell de 2550 m. La sortida de la 
prova serà a les 6.30h i el límit màxim 
d’arribada serà a les 20.30h.

Es podrà formalitzar la inscripció fi ns el dimarts 24 d’abril. Per a més in-
formació us podeu adreçar a les ofi cines de la seu del CERAP, Avinguda 
de Pau Casals núm. 84 o trucant al telèfon 977 76 80 60.

Revisions ITV Agrícola a Riudoms
Dies 17 i 18 de maig
Horari de 9h a 13h

Lloc: Pol. Ind. El Prat, C/ Lluís Companys

Tarifes
Tractor agrícola: 28,50€
Remolc agrícola: 7,65€

La Llar d’infants municipal «Picarols» i l’Ajuntament de Riudoms tenim clar 
que la formació continuada de les educadores suposa una millora important 
per al nostre alumnat i les famílies que ens confi en la primera etapa de 
l’educació dels seus infants.

Enguany ja hem participat en diverses activitats per aprendre a ensenyar 
millor: de plàstica i d’organització de l’espai i una jornada formativa. El dis-
sabte 10 de març vam participar en una jornada sobre el treball a les llars: 
«Nous reptes, noves estratègies». Ens vam reunir educadores de llars 
d’infants de tota la província amb l’objectiu que conèixer noves experiències, 
presentar innovacions i refl exionar sobre les perspectives de futur.  Va ser 
molt interessant per a la nostra tasca diària d’educar els més petits. Vam 
conèixer altres maneres de 
treballar que ens ajudaran a 
seguir millorant la nostra tasca 
diària.

I els dissabtes d’abril, maig 
i juny, algunes de les edu-
cadores, farem un curs de 
monitores de menjador i un 
altre de música.

La Llar d’infants municipal i la 
formació continuada

La nit del 19 de març, els guàrdies municipals van detenir desprès d’ una 
persecució pels carrers del poble a un individu, O.A, major d’edat i amb 
residència Reus, com a presumpte autor de delictes contra la propietat 
privada, l’ individu va ser posat a disposició de la guàrdia civil.

Durat el torn de tarda del passat dia 22 de març, els guàrdies municipals 
van efectuar un control de documentació a uns individus durant el qual van 
poder identifi car a un d’ells, J.R.M, major d’edat i amb domicili a Barcelona, 
en que es trobava en busca i captura per un jutjat de Madrid. L’ individu va 
ser posat a disposició de la guàrdia civil.

Actuacions de la Guàrdia Municipal

El 3 de març l’Ivan Gertrudix i l’Isaac Gómez es van proclamar campio-
ns d’Espanya de salvament i socorrisme en la prova de llançament de 
corda a San Fernando. A més, cal destacar la 5ena posició en la prova 
d’arrossegament de maniquí de la Isabel Gómez i la Carol Haro. També 
hi va participar el Jordi Segú.

En les categories inferiors l’Aroa Gertrudix, la Marina Vilar, la Montsant 
Guerrero i l’Anna Bonet van participar en les campionats d’Espanya cadet 
després d’haver aconseguit els temps mínims per a poder participar-hi.

A més, durant la Setmana Santa els esportistes Isabel Gomez, Noemí 
Solanellas, Aroa Gertrudix, Gemma Munté, Ivan Gertrudix, Guillem Vilar i 
Francesc Gomis, va ser seleccionats per anar a la concentració anual que 
realitza la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme.

Ivan Gertrudix i Isaac Gómez, campions

Recentment va tenir lloc al nostre terme, l’enverinament d’una colla de 
gossos, quan s’estaven entrenant per a la cacera, en una zona autoritzada 
per aquest ús. Alguns d’ells van morir a les poques hores.

Lamentem aquesta manca de respecte i d’ignorància per part de qui ha 
posat en perill, no només la vida dels gossos, sinó la de les persones i 
altres animals que podien haver entrat en contacte amb el verí.

Es fa saber que aquesta actuació deplorable, s’ha denunciat al SEPRONA 
de la Guàrdia Civil i que en cas d’identifi cació del responsable, s’aplicarà 
severament el que marca la llei.

Enverinament mortal de gossos

Aquest curs s’ha signat un conveni entre l’Ajuntament de Riudoms i el Departa-
ment d’Educació per tal de posar en marxa, a l’Institut de Riudoms, un projecte 
innovador per l’educació i el futur d’un segment de l’alumnat: l’Aula Oberta.

L’Aula Oberta, és una oportunitat per a que alumnes amb característiques 
educatives especials puguin entrar en contacte amb el món laboral i alhora els 
sigui útil per a poder aprovar l’ESO.

Cal reconèixer l’esforç del professorat de l’IES implicat en aquesta idea i de les 
empreses o institucions locals que han ofert alguna plaça per a la realització 
d’aquestes pràctiques.

L’Ajuntament de Riudoms, a través de la Regidoria d’Ensenyament, ha portat 
a terme, conjuntament amb l’IES, les gestions necessàries per a la signatura 
del conveni i també fi nança les assegurances dels alumnes en el seu lloc 
d’inserció laboral.

Aula Oberta a l’IES

Calendari escolar 
a Riudoms curs 07/08

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

CEIP Beat Bonaventura Gran
i ESO a l’IES Joan Guinjoan del 10 al 20 d’abril

Llar d’Infants Municipal Picarols del 2 al 15 de maig

Batxillerat i cicle formatiu a l’IES del 14 al 25 de maig

Escola Municipal de Música del 16 al 27 d’abril

DATES DE MATRICULACIÓ

Llar d’Infants Municipal Picarols  del 4 al 8 de juny

CEIP Beat Bonaventura Gran
i ESO a l’IES Joan Guinjoan  de l’11 al 15 de juny

Batxillerat i cicle formatiu a l’IES  del 2 al 6 de  juliol

Escola Municipal de Música  del 2 al 6 de  juliol
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GRUP MUNICIPAL DE CIU
      
                    GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC GRUP MUNICIPAL PPC

CADA ANY HI HAURIA 
D’HAVER ELECCIONS!!!

QUAN ARRIBEN LES 
ELECCIONS MUNICIPALS

ACLARIMENTS VERS L’ANTIC 
CASAL

L’OPOSICIÓ (ERC + PSC) 
SEGUEIX D’ESQUENA AL 
POBLE

La bona notícia és que el Ple de 
l’Ajuntament ha aprovat les bases 
de la subhasta per licitar les obres 
de construcció del nou Casal 
Municipal.

La mala notícia, que quasi no és 
notícia perquè és una actitud per-
manent, és que l’oposició ha deixat 
escapar una nova oportunitat de 
pensar i actuar en clau de poble.

Una vegada més, l’enèsima, han 
donat l’esquena als interessos del 
poble i al sentiment quasi unànim 
que Riudoms desitja un nou casal: 
ampli, polivalent i modern.

Una vegada més han posat l’interès 
partidista per sobre de l’interès ge-
neral. No volen sumar-se a l’obra del 
govern. Persisteixen en la trajectòria 
del NO per sistema.

Des del mes d’octubre passat jus-
tifi quen el seu vot contrari perquè 
s’acosten les eleccions. La seva 
pretensió és paralitzar l’ajuntament, 
cosa que nosaltres no acceptem 
i que no passa enlloc. Mireu sinó 
què fan els ajuntaments de l’entorn. 

Tots mantenen el ritme de treball 
o l’incrementen. Per què Riudoms 
hauria de ser diferent?

Els regidors d’ERC i del PSC bus-
quen sempre qualsevol excusa per 
evitar el vot positiu. Els regidors 
d’ERC i del PSC són els perfectes 
representants de la GENT DEL 
NO.

Afortunadament tenim la força sufi -
cient i el suport majoritari de la gent 
de Riudoms per seguir avançant 
i donant noves solucions a vells 
problemes.

La gent de Convergència i Unió ens 
hem guanyat un prestigi per la feina 
que fem incansablement i perquè 
sempre pensem i actuem al servei 
de Riudoms i la seva gent, deixant 
de costat interessos personals o 
partidistes.

Nosaltres sumem a cada dia que 
passa. Sumem il·lusions, sumem 
projectes, sumem realitats, sumem 
adhesions i sumem persones, 
perquè nosaltres ens movem en 
positiu!

L’equip de govern (CiU+PP) està 
intentant rentar la cara a un mandat 
que s’ha demostrat com el més im-
productiu des de la restauració de la 
democràcia. No solament ha tingut 
difi cultats en els grans projectes que 
ha volgut tirar endavant (un d’ells, el 
macropolígon el va haver de retirar) 
sinó que les poques coses que ha 
fet estan paralitzades esperan que 
algún alcaldable les inauguri abans 
d’entrar en la propera campanya 
electoral.

Per què la deixalleria municipal 
no està encara disponible pels 
ciutadans riudomencs quan l’equip 
de govern ja l’ha recepcionat fa 
mesos? Per què l’Epicentre Gaudí 
no ha obert les seves portes si ja fa 
gairebé sis mesos que s’han acabat 
les obres? Per què, després d’haver 
estat aturades les obres durant 
llargs periodes de temps, s’han in-
tensifi cat els treballs i la plantilla per 
tal d’enllestir el projecte de la Plaça 
de l’Arbre? Per que s’asfalten al-
guns carrers del nucli urbà –i d’altres 

no- a falta de menys de dos mesos 
per les eleccions?

Per què tots aquests projectes, com 
la majoria que ha volgut tirat enda-
vant l’administració Vallès-Cruset 
tenen sempre a veure amb equipa-
ments o infraestructures? Per què 
l’equip de govern sempre planteja 
i executa els seus projectes sense 
escoltar propostes d’altres partits i 
de la ciutadania en general?

Davant d’aquesta manera de fer, 
ERC-Acord Municipal creu que hi 
ha una altra manera de fer política, 
la del valor de les idees i la de la 
força de la societat civil i les en-
titats riudomenques. Així, mentre 
el govern retè projectes per tal 
d’inaugurar-los dies abans de les 
eleccions, Esquerra organitza tau-
les rodones i debats per conèixer 
les necessitats reals dels ciutadans, 
perquè per ERC-AM la política 
s’inicià escoltant les persones i 
decidint entre tots.

La frase «Cada any hi hauria d’haver 
eleccions» s’està convertint cada 
cop més en una frase popular i 
demostra que la gent no som rucs, 
tot i que n’hi ha que creuen que sí 
que ho som. Diem això, perquè és 
una frase que se sent dir molt entre 
la gent que veu com els que gover-
nen intenten fi car-se les piles quan 
s’apropen eleccions, en aquest cas 
les municipals. A tall d’exemple aga-
fem al «fabulós» equip de Govern 
de l’Ajuntament de Riudoms, format 
per CIU i el regidor del PP. Aquest 
equip s’ha passat bona part de la 
legislatura immers en la inoperància 
més absoluta, intentant solucionar 
nyaps que ells mateixos provocaven, 
com el de El Freixe; parlant d’estudis 
per renovar el nucli antic, que no 
han sigut capaços de tenir enllestits 
en quatre anys; criticant als diaris al 
Govern de la Generalitat (PSC-ERC-
ICV) que en una sola legislatura ha 
aprovat subvencions molt elevades 
per construir la piscina coberta, per 
construir l’equipament sociocultural 
i que s’ha compromès a construir el 
nou Col·legi i la nova Llar d’Infants i 

que no ho pot fer perquè el Govern 
de CIU i PP de Riudoms no cedeixen 
els terrenys; venent-se el patrimoni 
municipal en comptes de promoure 
habitatge de protecció; etc, etc, etc.

I ara que estem a dos mesos de les 
eleccions i que es veuen apurats, 
sobretot CIU, veiem intents deses-
perats d’enredar a la gent, amb un 
asfaltat d’última hora a la zona de 
l’institut, un pintat de les cistelles i les 
porteries del Parc de la Sort (des de 
les anteriors eleccions no s’hi havia 
fet res i els que coneguin la zona sa-
ben de què parlem) i una rentada de 
cara d’aquest butlletí amb un paper 
més elegant. Però no patiu que enca-
ra falten els plats forts i si cal, inaugu-
raran projectes encara per començar 
com la piscina o l’equipament, o 
projectes a mig acabar com la Plaça 
de l’Arbre o treballs fets sense cap 
projecte i acabats fa mesos com els 
dos carrers del nucli antic.

Ànim i ja sabeu, encara que pensin 
que som cecs, ENTRE TOTS podem 
canviar les coses!

En el Ple de l’Ajuntament del dia 
15 de març, el Grup Municipal del 
PPC de Riudoms va votar en contra 
de la moció presentada pels grups 
municipals d’ERC-AM i PSC per tal 
de donar «suport al col·lectiu que 
defensa el Casal Riudomenc».

La nostre postura respon a un 
seguit de motius. En primer lloc, 
creiem que la situació de pre-
ocupació social ve donada per la 
publicació en un mitjà local on el 
regidor d’urbanisme i obres parlava 
de diversos projectes on entre ells 
fi gurava l’enderroc del Casal, publi-
cació la qual queda desmentida per 
part del mateix regidor, que ni ha 
concedit cap entrevista a cap mitjà 
local ni ha fet cap proposta per tal 
d’enderrocar el Casal. En segon 
lloc, no estem d’acord en la totalitat 
de la proposta que la plataforma o 
col·lectiu fa a l’Arquebisbat de Tarra-
gona, ja que a banda d’una petició 
formal de rehabilitació i reobertura 
la qual tots hi estaríem d’acord, 
contempla sol·licitar a l’Ajuntament 

l’expropiació en cas que tal petició 
fos denegada, mesura que creiem 
exagerada. Finalment, creiem que 
si tal iniciativa neix com quelcom 
sense ànim partidista no s’hauria 
de portar a una sessió plenària de 
l’Ajuntament. 

Fet l’aclariment, volem manifestar 
que el PPC de Riudoms té les 
mateixes ganes i voluntat que 
qualsevol altra entitat de Riudo-
ms de que el Casal torni a ser 
del poble i per al poble i el fet que 
no ens haguem sumat al manifest 
respon als motius anteriorment 
exposats. 
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Presidiran l’acte el Cònsul 
General del Japó, Il·lm Sr. 
Kazumi Suzuki, i el comis-
sari de l’Any Internacio-
nal Gaudí, Sr. Daniel 
Giralt-Miracle.

17.30h CONCURS 
DE DIBUIX – Plaça 
de l’Església

Concurs de dibuix a 
càrrec de l’AMPA del CEIP 
Beat Bonaventura de Riudoms, 
que tindrà com a tema central la 
Festa de Sant Jordi.

19h  ESPECTACLE INFANTIL – Plaça de 
l’Església

Espectacle de contes i cançons, amb música en 
directe, a càrrec de la companyia Sapastre.

20h  LLIURAMENT DE PREMIS 
– Plaça de l’Església

Acte de lliurament dels premis 
als guanyadors dels concursos de 
dibuix de l’AMPA del CEIP i del IV 
Concurs Sant Jordi.com.

20.30h BALLADA DE SARDANES – Plaça de 
l’Església

Ballada de sardanes amenitzada per la Cobla Reus, 
amb la participació de la Colla Sardanista Roses de 
Tardor de Riudoms.

20 d’abril
9.30h  A RIUDOMS, LLEGIM A LA PLAÇA – Plaça de 
l’Església

Per encetar la festa del llibre, els alumnes del CEIP Beat 
Bonaventura duran a terme la popular marató de lectura al 
bell mig de la plaça.

21 d’abril
11.30h L’HORA DEL CONTE [FINAL DE CURS] – Casa 
de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet»

Acte de cloenda del curs de l’Hora del Conte. Sorpreses, 
premis i esmorzar per acomiadar la cita setmanal amb el 
món dels contes.

21h  PREMIS ARNAU DE PALOMAR – Casa de Cultura 
«Antoni Gaudí i Cornet»

Entrega de premis i inauguració de l’exposició de les obres 
presentades a la 17a edició dels Premis Arnau de Palo-
mar.

Categories: investigació, recull fotogràfi c, pintura i narrativa 
breu.

22 d’abril
10h  PARADES DE ROSES I LLIBRES – 

Plaça de l’Església

Entitats i botiguers de Riudoms convertiran la Plaça de 
l’Església en un gran aparador de fl ors i llibres durant tota la 
jornada.

13h  INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ARBRE I DE 
L’EPICENTRE GAUDÍ – Plaça de l’Arbre   

Espectacle inaugural amb punt de partida a la Plaça de 
l’Església (12.45h). 


