
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPS MUNICIPAL D’ERC-AM AL PLE DE
L’AJUNTAMENT  DE  RIUDOMS  SOBRE  L'AGERMANAMENT  AMB  EL
MUNICIPI MANXEC DE LA SOLANA

Atès que l’Ajuntament de Riudoms, i els seus habitants, mantenen des de l'any
1998 relacions i trobades d’amistat amb els habitants i l’Ajuntament del municipi de
La  Solana  (Ciudad  Real),  amb  un  nexe  d'unió  forjat  arran  de  la  forta  onada
migratòria  que  va  rebre  el  municipi  de  Riudoms  durant  els  anys  cinquanta  i
seixanta, de centenars de persones procedents del municipi manxec

Atès que com a prova d’aquestes bones relacions entre ambdues poblacions, les
dues  Corporacions  han  realitzat  visites  de  representants  de  l’Ajuntament  de
Riudoms a La Solana i a la inversa, en el marc de les festivitats de la Setmana
Santa,  la  Fira  de  l’Avellana,  la  Setmana d’Exaltació  i  Novena de  la  Verge  de
Peñarroya, patrona de La Solana.

Atès  que  recentment  hem tingut  una  nova  mostra  de  l'entesa  entre  ambdues
poblacions,  amb  la  representació  al  Casal  Riudomenc  d'una  Antologia  de
Zarzuela,  d'un  col·lectiu  del  municipi  manxec  de  La  Solana,  invitats  per  la
corporació riudomenca 

Atès que ja s'han complert gairebé disset anys amb una relació més que fluïda
d'intercanvis culturals,

Per tot l’anteriorment exposat, 

el Ple de l’Ajuntament de Riudoms  

ACORDA

PRIMER.- Manifestar la voluntat d'Agermanament amb el municipi de La Solana
per  aprofundir  en  l'establiment  de  llaços  de  relació  i  amistat  permanent,  amb
l’objectiu  d’aconseguir  un  millor  coneixement,  enteniment,  intercanvi
d’experiències  i  cooperació  mútues,  des  de  la  llibertat  i  el  respecte  als  drets
d’homes  pobles.

SEGON.- Comunicar el present acord als representants del municipi de La Solana.

TERCER.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-President,  per  la  signatura  dels  oportuns
protocols i documents necessaris per fer efectiu aquest projecte d’agermanament
entre municipis.



QUART.- Dins  de  la  signatura  d’aquest  protocol  d’agermanament  ambdues
municipalitats  s'intentarà,  en  la  mesura  que  sigui  possible,  afavorir  activitats
culturals organitzant:

 Intercanvi de llibres, revistes i tota mena de publicacions 
 Intercanvi d’estudiants i famílies.
 Programes d’actuacions folklòriques i/o exposicions de pintura, fotografia,

escultura, i altres de caràcter artístic.

També  s’intentaran  desenvolupar  programes  d’activitats  pel  foment  d’aspectes
econòmics, com:

 Foment de fires.
 Divulgació de productes locals.

I amb la finalitat de fomentar el turisme:

 Facilitar  la  visita  a  ambdós municipis  mitjançant  programes d’excursions
amb caràcter bianual.

 Intercanvi  de  publicitat:  cartells,  anuncis  o  programes  de  les  diferents
manifestacions festives i/o turístiques.

Riudoms, 30 de març de 2015

Francesc Xavier Làzaro Alhambra
Regidor-Portaveu del GM d’ERC-AM


