
Ajuntament de Riudoms 1

n juliol - agost de 2012 n Núm. 93 n juliol - agost de 2012 n Núm. 93 n

1Ajuntament de Riudoms

www.riudoms.cat

estiu de gran participació,
des dels Barris fins la fira!



Ajuntament de Riudoms2

n juliol - agost de 2012 n Núm. 93

Edita:
Ajuntament de Riudoms

C. Major, 52   43330 Riudoms
www.riudoms.cat

ajuntament@riudoms.cat
977 85 03 50

Fotografia:
Ajuntament de Riudoms

Lluís Mas
Josep M. Font
Cristina Úbeda
Elisabet Ferrant

Gerard Martí

Impressió:
Taller Gràfic Òfset, SL

Dipòsit legal: T-167/03

Tirada: 2.500 exemplars

DIsTrIbucIó graTuïTa

El just equilibri: ni massa, ni massa poc.

Verònica 
Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes

Josep M. 
cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda,  
Governació, Serveis Públics,  
Casal Riudomenc

Margarida 
borràs Martorell
mborras@riudoms.cat

Ensenyament, Sanitat, 
Escola de Música

Eudald 
salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació,
Fundació Gaudí, 
Promoció Turística

José Vicente 
Mir arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme,  
Activitats Econòmiques

Francesc Xavier
bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Circulació,
Seguretat Ciutadana

Miquel 
Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, 
Medi Ambient

CONCERTACIÓ DE VISITES AL TELÈFON DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS: 977 85 03 50

Mireia 
Massó ametller
mmasso@riudoms.cat

Lleure, 
Joventut

Montserrat 
corts Vilaltella
mcorts@riudoms.cat

Benestar Social,  
Ocupació i Formació, 
Gent Gran, Política Lingüística

carles
garcia Jardí
cgarcia@riudoms.cat

Esports

Eugenia 
Montalvo Marín
emontalvo@riudoms.cat

Comerç Local, 
Promoció Econòmica

EQuIP DE gOVErN
LEgIsLaTura 

2011-2015

En els temps actuals, és més 
difícil que mai trobar el just 
equilibri de les coses. Hi ha qui 
diu que s’han de reduir totes les 
despeses a la mínima expressió, 
mantenint només els serveis 
bàsics i indispensables. En canvi, 
hi ha qui proclama que el que cal 
fer és tot el contrari: augmentar al 
màxim les despeses i ajudar així 
a activar l’economia.

Com sempre a la vida, segurament allò que és millor per a 
tots es troba en un punt entremig entre els ambdós extrems: 
ni massa, ni massa poc. I això és el que estem aplicant a 
l’Ajuntament de Riudoms.

Hem reduït significativament els diners que es destinaven a 
les activitats que no són serveis bàsics com ara la Fira, els 
Barris, la Festa Major de Sant Jaume, el Reviu Les Places, la 
programació del Casal Riudomenc, etc. Però a la vegada, hi 
hem mantingut una quantitat de diners suficient que permeten 
mantenir dignament aquestes activitats.

Així, amb aquest just equilibri, podem seguir oferint una molt 
bona dinàmica cultural, lúdica i festiva. I el resultat ha estat 
evident durant tot l’estiu, amb una gran implicació i participació 
ciutadana a tots els actes.

“hem reduït significativament els 
diners destinats als serveis no 

prioritaris, però a la vegada trobant 
un just equilibri per seguir oferint 
una molt bona dinàmica cultural, 

lúdica i festiva”
Això, òbviament, també ha estat possible gràcies a la 
col·laboració amb l’Ajuntament de voluntaris i entitats que 
dediquen part del seu temps a les festes i la cultura del 
poble de Riudoms. Sense cap mena de dubte aquest és 
un fet del que ens en sentim molt orgullosos.

Riudoms no és un poble amb extenses zones industrials 
ni grans activitats energètiques que aportin molts diners 
al pressupost municipal. Per això, ens sentim a satisfets 
trobant un just equilibri per seguir mantenint unes activitats 
i serveis de qualitat, sense castigar econòmicament els 
riudomencs amb augments exagerats d’impostos, tal com 
està passant en altres administracions i municipis.

 Josep M. cruset Domènech

alcalde

La festa de barraques és un dels actes d’estiu més concorreguts per la gent més jove 
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Profunda intervenció de millora en els camps de futbol de gespa natural

La Brigada Municipal ha realitzat durant la temporada d’estiu la 
ressembra i regeneració dels dos camps de gespa de les instal·lacions 
esportives municipals què, degut a l’intens ús al que són sotmesos durant 
els entrenaments i les competicions, van arribar al final de la passada 
temporada força malmesos.

Així, en les zones més deteriorades s’ha arrencat completament la gespa 
antiga i se n’ha sembrat de nova. La resta d’espais, s’han ressembrat 

mitjançant un nou sistema d’injecció directa de llavors què, tot i tenir un 
cost menor, ha permès que els camps estiguin plenament recuperats 
per la propera temporada. 

Cal agrair l’esforç i la constància de la Brigada Municipal i també als 
clubs usuaris la seva comprensió, ja que durant aquests mesos d’estiu 
no han pogut accedir-hi, degut a que la gespa que estava en ple procés 
de naixença i creixement.

La Brigada Municipal ha construït una nova rotonda al polígon El Prat

amb les obres de construcció de la rotonda d’aquest encreuament de carrers del polígon industrial El Prat, intervenció realitzada 
per la brigada Municipal, s’ha aconseguit que aquesta sigui molt més segura, pràctica i estètica.
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Resultat dels concursos  
de la Festa dels Barris 2012

cONcurs DE carrOssEs                                                                    

 1r premi: BARRI DE LES ESCOLES  
(Drac del Park Güell)                                

 2n premi: BARRI DE LA RAVAL  
(Moulin Rouge)                                 

 3r premi: BARRI DE LA PLAÇA  
(Riudoms Reviu la Tartana)

cONcurs DE DIsFrEssEs
 1r premi: BARRI DE LA RAVAL  

(Cancan)

 2n premi: BARRI DE LES ESCOLES  
(Trencadís de Gaudí)

 3r premi: BARRI DEL MOLÍ D’EN MARC  
(Rocieros)

La Festa dels barris se celebrava antigament després de corpus. avui 
en dia, es duu a terme durant el cap de setmana en que s’escau el primer 
diumenge de juliol i tots els deu barris la celebrem conjuntament.

Enguany ha tingut lloc la 25a edició (1988–2012) de la recuperació 
d’aquesta festa tant riudomenca que, malgrat tot, s’havia deixat 
de fer l’any 1977. Entre tots, hem fet que estigui més viva que mai. 

L’enhorabona a tothom!

Els quintos que compleixen 18 anys participen activament dels barris

25a edició de la recuperació  
de la Festa dels barris (1988-2012)

L’enramada final és un dels moments més especials de la festa

La rua de lluïment fa matinar més de 1.000 personesEls 10 barris organitzen els seus sopars a la fresca

Jocs de cucanya per la canalla sopar al barri del colomer
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barri d’avall barri del carrer Major

barri Molí d’en Marc barri de la Plaça

barri del colomer barri de la raval

barri de sant antoni barri Ferrant

barri de les Escolesbarri de sant sebastià
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reviu les Places 2012                                                                                                                                   

La programació cultural d’estiu Reviu les Places ha volgut comptar aquest 
any amb formacions de les nostres comarques i, especialment, vinculades 
amb Riudoms. La plaça de la Palmera va acollir la primera proposta 
d’enguany, el Grup Independent d’Art, que el dimecres 11 de juliol va oferir un 
espectacle musical de playbacks i coreografies amb diversos tocs d’humor. 
En l’espectacle que ens van presentar hi van col·laborar, de manera diversa 
i desinteressada, més de seixanta persones, que des de sempre, han estat 
o estan involucrades en el dia a dia de Riudoms. 

El dimecres 18 de juliol, l’Orfeó Reusenc va amenitzar la vetllada a Sant 
Antoni amb un recital molt variat de grans èxits de la música d’ara i de 
sempre. En conjunt, van omplir la plaça de la Palmera i la plaça de Sant 
Antoni més de 2.000 persones, cosa que ens satisfà i ens anima a continuar 
endavant amb aquest projecte cultural d’estiu.

En nom de tot l’equip que organitzem el Riudoms, Reviu les Places, us 
agraïm la vostra presència i us convidem a tornar-hi a ser, el juliol vinent.

El grup Independent d’art de riudoms va fer la primera de les actuacions, a la Plaça de la Palmera, del reviu les Places 2012

L’Orfeó reusenc va omplir la plaça de sant antoni i ens va oferir un recull de grans èxits musicals de totes les èpoques

Els infants viuen l’estiu
Durant tot l’estiu, els nens i nenes de Riudoms 
han pogut participar a diferents activitats per 
tal d’amenitzar-los l’estiu. El mes de juliol 
125 inscrits van assistir a l’Escola de Lleure, 
una activitat organitzada per la Regidoria de 
Joventut. Van compartir piscina, excursions i 
activitats d’aprenentatge. 

D’altra banda, del 29 de juliol al 5 d’agost, més 
d’un centenar de nens i nenes van marxar de 
colònies amb l’Esplai del Casal Riudomenc, 
a Sant Carles de la Ràpita. 

L’Escola de Lleure està consolidada com a activitat d’estiu, des de P-3 fins a 1r d’ESO, amb la participació de 125 nens i nenes

Més de 100 infants van anar de colònies a l’alberg de sant carles de la ràpita
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sant Jaume i 20 anys de Diables

El sorteig per a l’elecció de la Pubilla Iris Forcadell ciuret i l’Hereu 
Josep Mir castro es va fer enguany durant el ball de sant JaumeLa processó de sant Jaume apòstol, copatró de la nostra vila

La bicicletada Popular va arribar enguany als 1.300 participants. Els dos circuits proposats asseguren diversió per a tots els gustos

La celebració del correfoc dels 20 anys de la colla de Diables de riudoms va fer lluir especialment la Festa Major d’estiu de riudoms

Les ulé barraques apleguen molts joves de riudoms i les comarques veïnes durant les dues nits del cap de setmana de la festa major
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32a Fira de l’avellana de riudoms          

El curs infantil de cuina es va fer enguany durant dos dies

El Dr. Lluís M. Fargas Mas va inaugurar la 32a Fira de l’avellanaLa visita tècnica va anar a l’empresa “Vivers Josep M. Vidal”

Les 3 jornades de La cuina de l’avellana ens van oferir noves receptes

El guanyador del concurs de cartells va ser Josep M. Mas Folch

Sebastià Griñó, autor de les fotografies d’antics trucadors de portesEl Dr. Lluís M. Fargas i el director Francesc X. bonet tallant la cinta

una de les novetats va ser el concert Jove amb l’Orquestra Mitjanitantoni Parés ensenyant les seves “Joguines de corda”

El premi Fira de l’avellana fou per Josep M. Fortuny i Josep Z. Ferré 

L’ajuntament destina el seu espai a la promoció de productes localsL’enjardinament de l’entrada dissenyat per “Vivers i Jardineria Jordis”
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Enguany s’ha celebrat la 10a edició de l’“anar a mar”, organitzada per amics de riudoms

Novedosa visió panoràmica de la fira, en la que es veu el pati de les escoles, feta des de l’escenerai de la fira

Mireia Juanpere va quedar en segona posició de la cursa femenina

Xiquets avellana, amb “segons” riudomencs

La cursa de portadors de sacs de riudoms tanca la “combinada”

El comitè Organitzador agraeix a tothom la participació i implicacióEls sacaires de Tarragona van fer el concert de cloenda de la Fira

La Fira sempre aplega molts visitants

Els llençadors de mòbils usats

PrEMIs DE La FIra 2012:
PrEMI FIra DE 
L’aVELLaNa 2012
Josep M. Fortuny Casas, 
per l’empresa “Avellana de 
Riudoms”

Josep Z. Ferré Simeon, per 
l’empresa “L’avellana.cat”

16è cONcurs DE 
PrODucTEs agrÍcOLEs:
MILLOR FRUITA: Germans 
Crusells (Síndria ratllada)

MILLOR VERDURA: Josep 
Salvat (Pebrot “morro de 
vedella”) 
PRODUCTE MÉS ORIGINAL: 
Josep Massó (Cogombre 
West Indian Gherk)

14è cONcurs DEL 
cONrEu DE L’aVELLaNEr:
Montserrat Papió Mestre

cONcurs DE TrENcar 
aVELLaNEs a L’EsTIL  
DE TrOs:
Joan Laboria

TOrNEIg  
INTErgaLÀcTIc  
DE rE-LLaNÇaMENT  
DE MÒbILs usaTs:
Gabriel Jareño Ortiz

sOrTEIg D’uN LOT 
DE PrODucTEs PEr 
FELIcITar La FIra PEL 
FacEbOOK:
Montserrat Domènech

sOrTEIg D’uN LOT  
DE PrODucTEs PEr 
PubLIcar IMaTgEs DE 
La FIra aL FacEbOOK           
O TWITTEr:
Natàlia Yeste Vizcaíno
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Guanyadors de la 2a ruta  
“Les Tapes de Gaudí”

Premi a la millor tapa:  
Tapa “La calderera”, presentada per bar Pepe 2

(Barqueta de patata farcida de cua de toro banyada en salsa amb 
cruixent de pastanaga)

resultat dels sortejos:

- Jaume Torres, cap de setmana per 2 persones a un hotel de Barcelona  
   i visita a La Pedrera.

- cristina Ortiz, 2 entrades a una Party Boat.

- Francina Pellicé, sopar per a 2 persones a un dels establiments 
participants.

Els establiments participants i la Regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Riudoms valoraren molt positivament aquesta 
2a edició que ha permès consolidar aquesta ruta de tapes a 
Riudoms. És per això que s’ha acordat continuar promocionant 
els establiments de restauració del nostre poble i realitzar una 3a 
edició durant el 2013.

El divendres 6 de juliol les botigues de 
Riudoms van sortir al carrer per oferir 
els seus productes per tal de fomentar 
les seves vendes i donar-se a conèixer 
millor entre els possibles nous clients. 
Tots aquells que van voler adherir-se a la 
iniciativa van exposar els seus productes 
en una parada davant la porta del seu 
establiment. La pluja del dijous 5, dia en 
què estava prevista aquesta iniciativa, va 
impossibilitar que les botigues sortissin 
al carrer, de manera que es va haver 
de traslladar a l’endemà. La campanya 
“Botigues al carrer, jo compro a Riudoms!” 
ha estat una iniciativa conjunta entre la 
Regidoria de Promoció Econòmica i els 
comerços riudomencs. 

Durant el mes de novembre passat 
es va portar a terme una sèrie 
d’actes a favor de la gent gran que 
van rebre un gran suport per part 
del poble de Riudoms.

La finalitat era recollir diners per 
oferir àpats, a persones majors 
de 65 anys amb necessi tats 
econòmiques i socials o altres 
persones que per la seva situació 
social es cregués oportú l ’ús 
d’aquest servei, garantint  una 
correcta nutrició.

El servei de menjador social s’està 
prestant a la Residència L’Onada 
de la nostra població, la qual es fa 
càrrec d’una part del cost d’aquest 
nou servei.

Les persones usuàries gaudeixen 
d’una alimentació adequada amb 
menús equilibrats dietèticament i, 
alhora, d’un espai que els permet 
fomentar les relacions socials.

Campanya comercial “Botigues al carrer, jo compro a Riudoms!”

Posada en marxa del nou servei de menjador social

Manuel garrido, representant del bar Pepe 2, va recollir el premi 
durant l’acte inaugural de la Fira de l’avellana

Les regidores de Promoció Econòmica i de Joventut lliuren els        
premis als guanyadors dels tres sortejos. Que ho gaudiu!

Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)
Des del 26 de febrer és vigent el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre 
la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) (DOGC 26.11.2010), que 
estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis 
d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys i els que vagin 
assolint aquesta antiguitat. 

Aquest Decret preveu que l’informe de la ITE s’elabori seguint uns models 
normalitzats que es poden trobar a la web de la Generalitat de Catalunya. 
La propietat o la comunitat de propietaris són els responsables d’encarregar 
la ITE.

La inspecció tècnica és obligatòria en els següents casos:

• per a edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys 
d’antiguitat.

• si l’edifici o els habitatges de l’edifici es volen acollir a programes 
públics de foment de la rehabilitació.

• si ho determinen els programes o les ordenances locals.

Per a aclarir qualsevol dubte podeu dirigir-vos a les oficines de l’Ajuntament 
de Riudoms o contactar amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
mitjançant l’adreça de correu electrònic info.ite@coac.cat. Més informació a 
www.coac.net/ITE.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

 

El Ple d’un ajuntament és l’òrgan més important 
de funcionament d’un municipi. En aquest hi 
estan representades totes les opcions polítiques 
que han aconseguit representació a través 
de les eleccions municipals. Les decisions i 
acords que es prenen en el Ple tenen una gran 
transcendència, donat que fixen les línies i les 
regles que marquen el present i el futur d’un 
municipi.

Per altra banda, en les sessions del Ple 
Municipal, cada grup polític hi hauria d’exposar 
la seva manera de veure els diferents temes que 
s’hi tracten. Allò que se n’hi diu “marcar el perfil 
propi i el dels seus votants”.

Malauradament per Riudoms, aquest no és 
el cas del regidor del PSC, el qual fa absolut 
seguidisme del representant al Ple d’ERC. 

Sempre votant en la mateixa línia que ERC i 
sense atrevir-se mai a construir un discurs propi 
i un sentit del vot diferenciat.

No té criteri propi el regidor del PSC? 

Representa els mateixos votants que ERC? 

Per ell és més important votar en contra del 
que proposa el Govern Municipal, que no 
pas defensar allò que és positiu pel poble de 
Riudoms?

La qüestió no és pas menor. Per moltes raons, 
però en podem destacar dues:

1) Els seus votants queden orfes de 
representants al Ple Municipal. 

2) Si el paper del regidor del PSC és el 
d’estar al servei d’ERC, fàcilment els seus 

electors es preguntaran per què cal fer-li 
confiança política en les pròximes eleccions 
municipals si després es posa al servei 
d’altres. 

Queden encara molts mesos de legislatura 
i molts plens per a debatre qüestions de 
gran importància per al futur de Riudoms. 
Segurament temps suficient per tal que el 
regidor del PSC posi els interessos de Riudoms 
per davant dels seus temors de votar en el 
mateix sentit que el Govern Municipal. 

Seria una llàstima que, a l’hora de fer balanç 
després de quatre anys, només pugui presentar 
davant dels seus electors el mèrit d’haver estat 
un apèndix d’ERC. 

Un cop es publiqui aquest escrit, els pares 
i mares que porteu els vostres fills a la 
llar d’infants es possible que ja feu front a 
l’increment de tarifes del curs escolar iniciat 
en Setembre.

Des del govern municipal es resta importància 
a aquest increment i s’ha comparat la quota 
amb les d’altres municipis en que es paga més. 
S’obliden de fer la comparativa a la inversa, 
amb els municipis en que es paga menys.

Els arguments són els de sempre. La culpa és 
dels altres, en aquest cas de Madrid. El Govern 
Central incompleix amb Catalunya el que té 
pactat i aquest sembla que ha de ser l’argument 
detotes les retallades.

L’escola bressol es finança a través de 3 
aportacions: la de la Generalitat de Catalunya, 
la de l’Ajuntament i la de les famílies a través 
de les mensualitats corresponents.

La Generalitat ha rebaixat la seva aportació 
econòmica per segon any consecutiu passant 
dels 1600 € al 2010-11 als 1000 € al 2012-13.
Això comporta que els municipis hagin d’optar 
per aportar més diners o repercutir-ho a les 
famílies.

El govern municipal diu assumir-ho i repercutir 
el mínim a les famílies. El que és cert és que 
per exemple, els pares d’un infant que cursi P1 
hauran de pagar un 36% més pel mateix servei, 
sense comptar ni ampliacions horàries ni tarifa 
de menjador, que també han pujat. Segurament 

que per molts pares i mares un 36%  no ho 
considerin un increment mínim.

El PSC de Riudoms va presentar en el ple de 
l’Ajuntament una proposta basada en tenir 
en compte la situació laboral i econòmica de 
cada família. El govern municipal no la va tenir 
en compte i va tirar pel dret. Per part nostra, 
tornarem a presentar al·legacions en contra 
d’aquesta mesura.

En el present butlletí segurament que el govern 
municipal torni a presumir que el municipi té 
superàvit. Però, de que ens serveix si al final 
estem pagant més per tot?

El regidor socialista de riudoms, un apèndix d’Erc

Les noves tarifes de la llar d’infants pels núbols

superàvit & llar d’infants                                       

Avui, 15 d’agost, fa menys d’un mes que 
l’equip de govern va aprovar les noves i 
desorbitades tarifes pel curs vinent a la llar 
d’infants municipal.

La política duta a terme per la Generalitat, 
de retallar en educació i sanitat, i en canvi 
de mantenir exempcions en successions o 
incrementant els alts càrrecs de confiança, 
ha comportat una rebaixa en la subvenció que 
Ensenyament atorgava als ajuntaments en el 
tram de 0 a 3 anys. No obstant, en l’actual 
context de crisi econòmica, i amb l’incipient 
pujada de l’IVA, que incrementarà notablement 
el material escolar, el més prudent hagués 
estat fer uns retocs mínims a les noves 
tarifes.

CiU de Riudoms, ha preferit fer ulls clucs als 
patiments dels vilatants i ha aplicat increments 
mitjans del 43% sobre el preu que s’estava 
pagant fins el juny, i si els afegim als augments 
de l’any passat, significa que cada família que 
porta els més menuts a la llar d’infants els hi 
pot costar entre 50 i 90 € mensuals de més, 
això sense entrar a valorar la reducció del 
servei en una hora i mitja diària.

L’equip de govern ha volgut bastir aquesta 
proposta argumentant que els nous preus 
són més baixos que els que s’apliquen en 
poblacions veïnes com L’Aleixar, Les Borges, 
Reus o Riudecanyes, però quan un juga a 
cartes sol és té la tentació de fer trampes. 
I aquí s’han fet de dues maneres, una a 

l’aplicar l’increment una vegada la gent s’havia 
matriculat, i l’altra, establint comparacions 
entre municipis però sense fer-ho amb els de 
similar població i, en aquestes condicions, 
Riudoms no surt ben parat. A tall d’exemple, 
els preus màxims aplicats a La Selva són de 
97 €, a Alcover 98 € i a L’Hospitalet de l’Infant 
75 €.

Que cadascú tregui les seves conclussions, 
Esquerra-AM està enllestint les al·legacions 
per tal de recòrrer l’increment, tot esperant 
que CiU entengui els arguments proposats, 
que no són els nostres sinó els de tots els 
riudomencs.
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un estiu en plena forma!!!                                                                                                                  

Un any més, Riudoms s’ha posat en forma 
aquest estiu. Aprofitant el bon temps i les 
estones de lleure, més de 1.500 persones han 
gaudit de dilluns a divendres de les activitats 
esportives que la Regidoria d’Esports ha ofert 
durant el mes de juliol i que ha comptat amb la 
col·laboració de L’Estudi i el Centre Actiu. L’èxit 
de participació ha permès consolidar aquesta 
iniciativa adreçada a totes aquelles persones 
interessades a practicar diferents esports.

D’altra banda, també es van celebrar diferents 
tornejos. El primer, els dies 6, 7 i 8 de juliol, va 
ser el 2n Torneig de Pàdel organitzat pel Club 
Pàdel Tennis Riudoms; el dissabte 28 de juliol 
es va dur a terme el Campionat de Tennis Taula 
i el 29 de juliol es va celebrar el 3r Torneig de 
Bàsquet 3x3 al Pavelló Municipal d’Esports. Els 
diners recollits en aquest últim es van destinar 
a Caritas Parroquial de Riudoms. 

cada divendres del mes de juliol s’han dut a terme caminades pel terme de riudoms, amb una distància i participació creixent

Els dimarts i els dijous de juliol es va practicar gimnàstica a la fresca a les intal·lacions esportives municipals

3r Torneig de bàsquet 3x3 a favor de caritas “anar a córrer” durant els vespres de juliol

En aquest torneig s’ha estrenat oficialment la 2a pista de pàdel campionat de Tennis Taula disputat al Pavelló Municipal


