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Nou espai verd a la 
Urbanització 

Molí d’en Marc

Des de finals de novembre, Riudoms compta amb un 
nou espai verd. Es tracta d’una nova zona enjardinada 
ubicada entre el carrer Foranell i el carrer de la Pluja, a 
la Urbanització Molí d’en Marc, contribuint així a ampliar 
els parcs i jardins públics del municipi. 

Aquest espai verd, pensat perquè s’hi pugui passejar, 
s’ha adequat principalment amb arbres i gespa, i també 
s’hi han instal·lat altres elements complementaris com 
ara diferents bancs per poder descansar.
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L’esforç constant des de 
l’Ajuntament, així com el fort 
voluntariat i les iniciatives 
del món associatiu del 
nostre poble, han convertit 
Riudoms en un referent.

Les activitats festives que 
durant l’any es programen, 

tenen cada vegada una major capacitat d’atracció 
de participants, tant de Riudoms com de fora 
del poble i són seguides per una quantitat molt 
important de persones.

D’exemples en tenim molts. Des de la recent 
arribada dels Reis D’Orient, fins a la Fira de 
l’Avellana, passant pel Reviu Les Places, la Festa 
de Barris, les Barraques de Sant Jaume, les 
sortides pels camins del terme, els Quadres de la 
Passió de Setmana Santa o la Sardinada per l’11 de 
setembre en són només uns quants exemples.

Darrerament, a totes aquestes activitats s’hi 
ha sumat el paper del Casal Riudomenc, un 
equipament on anualment s’hi ocupen unes 
trenta mil localitats a través de les diferents sales 
i activitats que s’hi porten a terme.

El Teatre Auditori del Casal Riudomenc ha provocat 
un nou augment de l’oferta  lúdica i cultural del nostre 
poble, de tal manera que ajuda a projectar Riudoms 
com un refent a la comarca i a part del Camp de 
Tarragona. El Casal està sent una revolució del dia 
a dia i ho fa en una doble vessant:

• A Riudoms, gaudint d’una programació de primer

• I a fora de Riudoms, convertint-se en un

I en aquest paper de municipi de referència, encara 
cal sumar-hi els equipaments que donen servei 
a molts ciutadans de més enllà del nostre poble: 
les instal·lacions esportives, l’Escola de Música, 
la Biblioteca, el Centre d’Assistència Primària, 
l’Institut, la Residència d’avis, la Llar d’Infants, 
etc.

Aquesta realitat és fonamental pel nostre poble. 
La capacitat d’atracció de gent d’altres poblacions 
a fer ús d’aquestes instal·lacions de Riudoms fa 
més viable aquests serveis i a la vegada genera 
més oportunitats per a les activitats econòmiques 
i empresarials del nostre poble. 

Sense cap mena de dubte, en els darrers temps, 
Riudoms ha esdevingut un referent en el Camp 
de Tarragona. Des de l’Ajuntament hi dediquem 
molts esforços perquè això sigui possible. Però 
el que en fa la recepta ideal és la suma d’aquests 
esforços a la participació ciutadana i a la iniciativa 
de la societat civil riudomenca.

D’aquesta manera, entre tots, podem assolir els 
objectius col·lectius que ens fixem.

   Josep M. Cruset Domènech    
Alcalde

Riudoms, referent en el Camp de Tarragona

COMPOSICIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

LEGISLATURA 2015 - 2019

Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat
Alcaldia, Governació, Agricultura

Xavier Gallego Seuba
xgallego@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats, Medi 
Ambient i Nucli antic

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat
Festes

Maria Cros Torrents
mcros@riudoms.cat

Ensenyament, Política 
Lingüística, Joventut, Lleure, 
Informació Municipal

Jordi Domingo Ferré
jdomingo@riudoms.cat

Hisenda, Cultura, Casal Riudomenc, 
Participació i Transparència

Carles Garcia Jardí
cgarcia@riudoms.cat

Esports, Seguretat Ciutadana, Circulació

Montse Corts Vilaltella
mcorts@riudoms.cat
Benestar Social, Gent Gran, Ocupació i 
Formació, Protocol

Sergi Pedret Llauradó
spedret@riudoms.cat

Comerç Local, Promoció Econòmica, 
Serveis Públics

Mireia Massó Ametller
mmasso@riudoms.cat
Promoció Turística, Sanitat, Escola de Música

Pere Campíñez Salas
pcampinez@riudoms.cat
Regidor

Roser Torres Sanz
rtorres@riudoms.cat
Regidora

Jordi Ortiz Boria
jortiz@riudoms.cat
Regidor

Marcel·lí Garriga Masdeu
mgarriga@riudoms.cat
Regidor

equipament preuat i utilitzat, com per exemple 
ha passat en les darreres setmanes quan s’hi 
ha celebrat la Gala del Canal Reus per a la 
presentació del programa Gent del Llamp, així 
com les jornades formatives del programa Ara 
Escric per a més de cinc cents professionals de 
l’educació que el Departament d’Ensenyament 
hi està portant a terme.

nivell amb espectacles capdavanters en l’àmbit 
nacional que es completen amb la programació 
de les cinc entitats que hi realitzen prioritàriament 
les seves actuacions, així com les de moltes 
d’altres que en fan un ús puntual durant l’any.
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Millora dels camins del terme municipal

Ampliació de trams de les voreres de l’avinguda de Reus
L’avinguda de Reus ofereix un nou aspecte ja que s’hi han realitzat tasques de millora. En un tram de gairebé cent metres, s’ha eixamplat 
la vorera més de tres metres i s’hi han plantat arbres, seguint la línia de la resta de trams ja remodelats amb anterioritat. 

En aquests moments, s’està executant un tram de cinquanta metres, contigu a l’altre.

Durant divuit dies, s’han desbrossat tots els marges dels camins municipals amb un tractor amb braç desbrossador, amb especial 
atenció a canyes, matolls, esbarzers i atzavares. 
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Actuacions de la Brigada Municipal en diferents espais

Renovació del substrat per millorar la capacitat de retenció d’aigua Tractament als pins municipals per prevenir la processionària

Tasques de manteniment de la xarxa del clavegueram i l’aigua S’han col·locat bancs a nous indrets del poble

Reparació dels escocells dels arbres Treballs d’esporga dels arbres municipals

Manteniment de les reixes per evitar el soroll excessiu Recol·lecció de les olives dels olivers municipals
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Des de mitjans del 2015, l’empresa COMAIGUA, S.L. és 
l’encarregada de gestionar l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de Riudoms, arran del conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Camp per a la gestió 
de la infraestructura municipal de sanejament en alta i la delegació 
de competències en aquesta matèria, amb el vistiplau de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

Aquest conveni suposa que el Consell Comarcal assumirà els costos 
d’aquesta gestió.

El Consell Comarcal del Baix Camp
gestiona la Depuradora Municipal

Realitzant les proves de mesura El personal de la Brigada va participar en els exercicis

Aspecte que presentaven les carpes durant el Mercat de Nadal

L’empresa de prevenció de riscos laborals que té contractada 
l’Ajuntament ha fet una mesura de sorolls de la maquinària que la 
Brigada Municipal utilitza habitualment per avaluar-ne els riscos 
auditius i així poder definir les accions correctores que cal prendre.

Control del nivell acústic de la 
maquinària municipal

S’estrenen les noves carpes
Amb motiu del 10è Mercat de Nadal, es van estrenar les noves 
carpes que l’Ajuntament ha adquirit mitjançant un procediment obert, 
aprovat el mes de juny de l’any passat, per al subministrament de 
carpes, taules i cadires d’exterior. 

L’adquisició ha estat possible gràcies a una subvenció concedida a 
l’Ajuntament per part de la Diputació de Tarragona.

Durant el mes de desembre, el personal de la Brigada Municipal ha 
estat realitzant cursos de seguretat específics per a treballs amb 
elevadors i també de riscos en espais confinats. 

Personal de la Brigada Municipal 
assisteix a cursos de seguretat

Manteniment de la senyalització    
viària dels carrers del poble

La Brigada Municipal ha realitzat tasques de manteniment de la 
senyalització viària horitzontal. Aquestes han consistit bàsicament en 
el repàs de la pintura de color, tant dels rebaixos de les voreres per 
indicar la supressió de barreres arquitectòniques com dels diversos 
senyals d’aparcament.
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Unes festes de Nadal...

Guanyadors del Concurs de 
pessebres 2015

Millor pessebre (categoria adult)

Francesc Xavier Cabré Sendrós

Pessebre més original

Luis Felipe Gragera

Millor pessebre (categoria infantil)

Albert Martí González

La processó de Santa Llúcia acompanyada de la Banda de Cornetes El Parc Infantil de Nadal va tenir lloc els dies 2 i 3 de gener

Durant el 10è Mercat de Nadal, es va fer el Gran Tió i el Bingo de la Marató amb què es va aconseguir recaptar un total de 2.117,77€

Concert de Nadal de l’Escola de Música al Casal Riudomenc

Representació de l’espectacle familiar El conte dels Pastorets

Els Patges Reials van recollir les cartes el 26 de desembre
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... amb molts desitjos

S.M. els Reis d’Orient van ser rebuts pels infants de Riudoms amb els globus dels desitjos
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Els resultats de la Consulta 2015 sobre el futur de Riudoms

Durant els dies de la Fira de l’Avellana 2015, i per segon 
any consecutiu, es va realitzar un procés de participació 
ciutadana. 

Amb aquest acte, l’Ajuntament continua una iniciativa que 
permet als veïns i veïnes del poble expressar les seves 
opinions sobre diverses alternatives d’acció municipal. 

Aquesta consulta permet que els riudomencs expressin les 
seves preferències i suggeriments, contribuïnt així a decidir 
una part de l’acció i del pressupost municipal.

Aquest any es van plantejar cinc preguntes, agrupades en 
quatre temes: elements urbans per reduir la velocitat dels 
vehicles; l’organització d’una rua de Carnaval a Riudoms; 
l’ampliació d’algunes voreres; i sobre el canvi del sistema de 
projecció de cinema al Casal. 

Els resultats obtinguts, després del buidatge dels 444 
formularis emplenats, es mostren a continuació:

1. Elements urbans per a reduir la velocitat dels vehicles
En determinats carrers del poble la velocitat dels vehicles és massa 
elevada. Segons la seva opinió, quin és l’element que pot ajudar a 
reduir la velocitat?

2. Rua de Carnaval
Amb el pas dels anys, Riudoms ha esdevingut un referent per la 
seva activitat lúdica. Actualment per Carnaval s’organitza un ball de 
disfresses el diumenge del cap de setmana corresponent. 

En aquesta línia, creu interessant que s’organitzi també una rua de 
carnaval a Riudoms?

En cas de resposta afirmativa a la pregunta 2 (A), es demanava 
en quin cap de setmana creu que s’hauria d’organitzar la rua per 
garantir una alta participació?

3. Ampliaria algunes voreres, encara que s’hagués de 
circular en un sol sentit?
Moltes de les voreres de Riudoms són estretes, fet que representa 
un inconvenient per als veïns d’aquestes zones del poble. Ampliar-
les pot implicar que alguns carrers de dos sentits de circulació hagin 
de passar a un sol. Acceptaria aquest canvi?

4. Garantir cinema al Casal implica inversions, les faria?
Per poder programar cinema al Casal, el mercat cinematogràfic 
exigeix canviar el sistema de projecció a format digital. Aquest 
canvi té un cost aproximat de 30.000€ que garantirà el cinema pels 
pròxims anys al nostre poble. Dedicaria aquesta quantitat de diners 
a fer cinema a Riudoms?
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L’Ajuntament signa un conveni amb 
la Fundació Bancària “la Caixa”

Inici del Curs per a cuidadors no 
professionals

Eugeni Perea visita el Club de 
Lectura per a adults de la Biblioteca

L’escriptor riudomenc Eugeni Perea va participar, el dimecres 16 
de desembre, al Club de Lectura “Llibres, cafè i avellanes” de la 
Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí.

La trobada va servir per comentar una part de la seva extensa obra, 
principalment la referent a narrativa, i per escoltar, de la seva veu, 
una selecció de textos d’alguns dels seus llibres. 

L’Ajuntament de Riudoms i la Fundació Bancària “la Caixa” han 
signat un conveni de col·laboració per afavorir el desenvolupament 
del programa “Riudoms solidari amb la gent gran”. Aquest programa, 
impulsat des de la Regidoria de 
Benestar Social, té per objectiu 
atendre diferents situacions de 
necessitat de la gent gran del 
municipi.

D’acord amb el conveni signat, la 
Fundació Bancària “la Caixa” es 
compromet a fer una aportació 
econòmica de 3.500€ a favor de 
l’Ajuntament de Riudoms perquè 
aquest pugui desenvolupar les 
actuacions del programa “Riudoms 
solidari amb la gent gran”.

El Curs per a cuidadors no professionals, que organitza la Regidoria 
de Formació amb la col·laboració de la Residència L’Onada, s’inicia 
el dimecres 10 de febrer. L’horari del curs és de 15.30h a 17.00h. 

Per aquest motiu, es modifica el calendari de sessions inicial quedant 
de la següent manera:

 

Totes aquelles persones que hi estiguin interessades poden inscriure’s 
a les oficines de l’ajuntament.

L’Ajuntament s’adhereix al Programa 
Integral d’Ocupació Juvenil

El mes d’agost de l’any passat es va posar en marxa el Programa 
de Garantia Juvenil a Riudoms, una iniciativa a nivell europeu per 
reduir l’atur juvenil, adreçada a les persones joves de 16 a 29 anys 
que actualment ni estudien ni treballen. L’objectiu és garantir que, en 
un termini de 4 mesos, les persones joves inscrites rebin l’oferta d’un 
recurs formatiu o ocupacional, en funció de les seves motivacions i 
necessitats. 

Aquestes ofertes s’articulen a través de diferents programes. Un exemple 
n’és el Programa Integral d’Ocupació Juvenil, al qual l’Ajuntament de 
Riudoms s’ha adherit com a ajuntament col·laborador. El Programa 
Integral d’Ocupació Juvenil Baix Camp és impulsat pel Consell Comarcal 
del Baix Camp i compta amb la participació i col·laboració de diversos 
ajuntaments i empreses. L’objectiu del projecte, adreçat a joves de 16 a 
29 anys, és el d’oferir recursos ocupacionals al servei dels nois i noies 
en situació d’atur. 

Per tal de donar a conèixer aquest projecte, el dijous 28 de gener es va 
fer una sessió informativa a la Casa de Cultura dirigida a tots els joves 
interessats, tant de Riudoms com dels pobles veïns. 

Tots aquells que vulguin més informació han de contactar a: 
garantiajuvenil@baixcamp.cat o al telèfon: 977 32 71 55.

Sessió informativa per donar a conèixer el projecte

Alumnes de la URV participen a 
L’hora del conte de la Biblioteca

En el marc del conveni de col·laboració signat entre la Biblioteca 
Pública Municipal Antoni Gaudí i la Universitat Rovira i Virgili, 
alumnes del Grau de doble titulació 
d’Educació Primària i Infantil han 
participat a L’hora del conte durant 
tres dissabtes, repartits entre el mes 
de desembre i gener, explicant contes 
en anglès als infants i realitzant tot un 
seguit d’activitats complementàries 
relacionades amb la història.

Aquesta iniciativa es tracta d’una 
pràctica d’Aprenentatge Servei que 
realitza l’alumnat que cursa un dels 
graus d’educació amb la menció de 
llengua estrangera.

La tertúlia va generar molt d’interès per conèixer l’obra de l’Eugeni

10 de Febrer Fisicofuncional
17 de Febrer Assistencial
24  de Febrer Sanitària
2  de Març Psicoestimulativa
9 de Març Social
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Recursos humans
Properament, l’Ajuntament de Riudoms convocarà processos selectius per a la constitució de borses de treball per a la provisió de places 
de caràcter temporal en relació als següents llocs de treball:

- Professor/a de violoncel per a l’Escola Municipal de Música

- Auxiliars de sala i recepció del Teatre Auditori Casal Riudomenc

- Auxiliar tècnic de cultura i festes

La informació relativa a aquests processos selectius es publicarà, en el seu moment, a la web de l’ajuntament: www.riudoms.cat

Acords més destacats del Ple de 30 
de desembre

1/. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de 
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2016 i derogació de l’Ordenança Fiscal núm. 12, 
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en els 
equipaments esportius municipals.

Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Riudoms

Des de l’1 de gener de 2016 es pot 
consultar el Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Riudoms a: 

https://www.seu-e.cat/web/riudoms

Acords més destacats del               
Ple de 7 de gener

1/. Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i 
per la Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des de 
l’última sessió plenària.

2/. Aprovació inicial del Codi de Bon Govern de l’Ajuntament 
de Riudoms.

3/. S’aproven els models resum de les declaracions de béns 
patrimonials i d’activitats dels membres de la corporació, del 
mandat 2015/2019.

Resultat de les Eleccions Generals  
al Congrés del Diputats

Acords més destacats del Ple de 9 de desembre
1/. Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i 
per la Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des de 
l’última sessió plenària.

2/. Es dóna compte de la xifra oficial de població resultant de 
la revisió del Padró d’Habitants a data 1-1-2015.

3/. S’aprova l’expedient de la 1a modificació de crèdits del 
pressupost de l’Ajuntament de Riudoms per a l’exercici de 
2015.

4/. S’aprova l’expedient de la 2a modificació de crèdits del 
pressupost de l’Ajuntament de Riudoms per a l’exercici de 
2015.

5/. S’aprova el cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament 
de Riudoms.

6/. S’aprova l’expedient de reclassificació del lloc de treball 
reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.

7/. S’aprova el nomenament de substituts a les Comissions 
Informatives i a la Comissió Especial de Comptes.

8/. S’aprova el reconeixement de crèdits per al pagament de 
la part proporcional de la paga extraordinària corresponent 
a l’exercici 2012 de conformitat amb els requisits del RDL 
10/2015, d’11 de setembre.

El diumenge 20 de desembre es van celebrar les Eleccions Generals 
al Congrés dels Diputats i al Senat. A Riudoms, la participació va ser 
d’un 68,17% i els resultats al Congrés van ser els següents:

PARTIT VOTS %
DL 975 31,38%
ERC-CATSI 604 19,44%
EN COMÚ 417 13,42%
C’s 367 11,81%
PSC 329 10,59%
PP 286 9,21%
Unio.cat 67 2,16%
PACMA 30 0,97%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 3 0,10%
UPYD 2 0,06%
EB 2 0,06%
PCPC 1 0,03%
Vots nuls 41 1,30%
Vots en blanc 24 0,77%
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Grup Municipal de CDC

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM
El govern municipal fa tard amb el pressupost pel 2016

Pressupostos participatius, el camí per democratitzar l’ajuntament

Nou Govern al País, noves oportunitats per a Riudoms

Abans del 31 de desembre de cada any, els 
ajuntaments han d’aprovar els pressupostos 
municipals per l’any següent, sempre sota 
de la dura legislació espanyola que coarta 
les possibilitats dels nostres consistoris. Si 
no s’aproven, es prorroguen els aprovats 
l’any anterior fins l’aprovació d’uns nous 
pressupostos. 
Els pressupostos municipals preveuen els 
ingressos i despeses de l’Ajuntament i de tots 
els seus ens dependents, com la Fundació 
Gaudí o l’empresa Riudoms Gestió, entre 
d’altres. Aquests ingressos i despeses es 
divideixen en capítols segons el seu origen i/o 
finalitat (impostos, taxes, subvencions d’altes 
administracions, inversions, amortitzacions 

del deute, etc.). Un resum de les dadesdel 
pressupost es pot trobar en el Butlletí 
Oficial (es pot consultar digitalment cercant 
l’eBOPT). 
Des de la CUP Riudoms fem una demanda 
pública a l’equip de govern perquè durant 
els propers exercicis econòmics (2017, 
2018 i 2019) desenvolupin uns pressupostos 
participatius. Ja vam presentar una moció 
en el Ple de novembre de 2015 (rebutjada 
per l’equip de govern) i seguirem treballant 
perquè facin arribar la informació respecte 
al desenvolupament dels pressupostos a 
totes les forces del consistori amb la màxima 
antelació possible (superant les 48 hores 
mínimes exigides per llei). 

També és necessari que, acompanyades 
d’una bona campanya de difusió i 
conscienciació entre els riudomencs, es 
generin dinàmiques de participació ciutadana 
per tal que alguns apartats del capítol de 
despeses del pressupost es puguin decidir 
entre els veïns. Per exemple, es poden recollir 
propostes sobre en què cal que l’Ajuntament 
de Riudoms dediqui els diners destinats a 
inversions. Després, posant en comú totes 
les dades, arguments a favor o en contra i 
mitjançant debats públics i sobretot, amb la 
màxima antelació possible, els riudomencs 
tindran la capacitat de decidir quines són les 
millors opcions per al desenvolupament 
del poble durant el següent any. 

Estem acabant el mes de gener i el govern 
municipal encara no ha presentat el pressupost 
per al 2016. De moment s’ha prorrogat el del 2015. 
Des d’ERC-Avancem ja vam comunicar a l’equip de 
govern que enteníem que l’any 2015 ha estat un any 
“complicat” (nou govern, tres eleccions, presentació 
de més documentació al Ministeri d’Hisenda, etc.) 
però que això no justificava els reiterats retards en la 
tramitació de la gestió del dia a dia de l’Ajuntament. 
Aquests retards es van notar en la liquidació de 
l’exercici pressupostari del 2014 i amb la tramitació 
de les noves ordenances fiscals, i ara es tornen a 
fer evidents amb el pressupost per al 2016.
L’administració -i l’Ajuntament és la més propera al 
ciutadà- ha de donar exemple i complir els terminis 

establerts. Això és, de fet, el que se li demana a 
qualsevol ciutadà o empresa quan ha de presentar 
algun tipus de documentació davant l’administració: 
complir els terminis.
Des d’ERC-Avancem hem ofert la nostra 
col·laboració al govern municipal en diverses 
ocasions com a mostra de vot de confiança. 
Tanmateix, de moment tot continua igual: l’equip de 
govern presenta les seves propostes directament 
a les comissions sense buscar prèviament punts 
d’entesa amb l’oposició. Per això des d’aquestes 
línies exposem alguns dels punts que creiem que 
hauria d’incorporar el pressupost del 2016: 

• un mínim d’un 3% en inversió social
• l’activació de la taxa de penalització pels 

habitatges buits propietat de les entitats 
bancàries
• una partida destinada a combatre la “pobresa 
energètica”
• l’estudi d’un pla de desenvolupament turístic 
local
• partides per promoure l’activitat econòmica 
local: per al comerç, les empreses i per al sector 
agrari. 
• una revisió de la partida de subvencions i ajuts 
a les entitats locals

Llàstima perquè al pressupost del 2016, preparat 
amb temps, hi haguessin pogut participar i col·laborar 
molts riudomencs i riudomenques.

Sovint expliquem com n’és d’important el resultat 
de les diferents eleccions de cara al futur del 
nostre poble. El fet que el Govern en una institució 
tingui unes prioritats o unes altres, influeix en les 
possibilitats de cada poble a l’hora d’encarar els 
següents anys.
De les eleccions del passat 27S n’ha sortit un 
Govern de Catalunya amb una alta sensibilitat 
amb la feina dels ajuntaments a l’hora de garantir 
el benestar dels ciutadans.
És per això que ja ens hem pogut posar a 
treballar amb els diferents Departaments de la 
Generalitat avançant els temes d’interès pel poble 
de Riudoms.
Per posar alguns exemples de la feina que ja 
estem fent, amb el Departament de Territori i 

Sostenibilitat hem avançat en:
• El projecte per posar una rotonda a la variant 
de Riudoms, en la sortida de Riudoms direcció 
Montbrió i eliminar així el risc d’aquesta cruïlla.
• El projecte per posar una rotonda a la 
cruïlla de la carretera de La Sènia amb la de 
Misericòrdia.
• La finalització de les obres de la Depuradora 
de Les Borges, tocant al terme de Riudoms, i 
evitar que les aigües residuals siguin abocades 
a la riera.
• El projecte per millorar la recollida d’aigües al 
Barranc del Recreo i reduir així les inundacions 
a la zona del Portal. 

O pel que fa al Departament d’Ensenyament, 
hem avançat en els tràmits per a aconseguir:

• La construcció d’un espai cobert polivalent 
que actuï com a gimnàs per l’Escola Beat 
Bonaventura, i a l’hora pugui ser funcional 
també a nivell de poble.
• La reforma de la cuina de la mateixa escola.
• L’ampliació de l’oferta formativa de l’Institut 
Joan Guinjoan per tal que encara més joves de 
Riudoms puguin estudiar al nostre poble.

Tots aquests només són els exemples de la 
feina feta amb dos dels departaments del nou 
Govern. Així mateix estem treballant amb els 
altres, impulsant els diferents temes i vetllant per 
no perdre cap oportunitat per a Riudoms. 
Sense soroll, sense grans gesticulacions, però 
amb pas ferm per aconseguir els compromisos 
adquirits davant vostre.
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Festa Major de Sant Sebastià

Com és tradicional, el cap de setmana de la Festa Major de Sant 
Sebastià, té lloc a Riudoms la Trobada de Sacaires de Catalunya. 
Aquest any, coincidint amb la divuitena edició, el programa ha comptat 
amb nous actes, entre els quals destaquen diversos tallers i classes 
magistrals de diferents instruments tradicionals dels Pirineus, com 
la boha, i també de danses occitanes. 

El diumenge 24 de gener es va dur a terme la cercavila dels grups 
de sacaires que anunciava l’inici de la trobada, l’exhibició de tots els 
grups participants i el concert a càrrec del grup Lo Lop e La Lèbre.

Els dies 22, 23 i 24 de gener es va celebrar la Festa Major d’Hivern 
en honor a Sant Sebastià i la 18a Trobada de Sacaires de Catalunya. 
El divendres 22, el grup musical Blaumut va presentar el seu segon 
treball “El primer arbre del bosc” al Casal Riudomenc. L’endemà 
va tenir lloc, a la plaça de l’Església, el correfoc de la Festa Major 
que va començar amb els Versots, seguits de la carretillada amb la 
participació de la Colla de Diables de Riudoms, del Ball de Diables 
d’El Morell i el Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant. El mateix 
dia, hi va haver la representació de l’obra teatral “El test” amb David 
Bagés i Dolo Beltrán al Casal Riudomenc.

El diumenge 24 va tenir lloc la solemne processó en honor al 
copatró de Riudoms, precedida pels diferents grups de sacaires i la 
germandat Ecce Homo de Tarragona. El ball, a càrrec del Conjunt 
Platino, va posar el punt i final a la Festa Major.

El correfoc va tenir lloc a la plaça de l’Església

18a Trobada de Sacaires de Catalunya
La processó va estar acompanyada per la germandat Ecce Homo de Tarragona

El so de Blaumut va omplir el Casal Riudomenc


