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DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA

Si ens preguntessin com a 
veïns de Riudoms, què és 
el que fa que ens sentim 
bé al nostre poble, cadascú 
de nosaltres destacaria una 
cosa o una altra. Però a 
la vegada, segur que tots 
coincidiríem en què hi ha 
una sèrie d’elements que 
són fonamentals:

Disposar d’uns carrers arreglats, unes places 
amb un bon aspecte, uns espais públics nets, 
uns bons equipaments municipals i unes 
infraestructures adequades segur que són 
característiques fonamentals per la majoria 
dels riudomencs i riudomenques.

Però més lluny que això, hi ha altres elements 
més immaterials que són tan o més importants 
per sentir-nos bé en un poble:

Allò que es viu al carrer, allò que compartim 
amb la família i els amics, allò que ens fa riure 
junts o emocionar-nos col·lectivament, allò que 
ens impulsa a participar de les activitats, allò 
que ens fa vibrar a la vegada fins a sentir-nos 
orgullosos del poble on vivim.

En aquest sentit, l’esforç amb recursos públics que 
es fa durant l’any per tal de poder disposar d’un 
potent programa cultural i festiu, és fonamental 
per tenir el poble que tenim i sentir-nos-hi com ens 
hi sentim. És evident que tot això costa diners, 
però igualment és cert que sense aquest esforç 

econòmic el poble quedaria sense vida. Sense 
aquests recursos econòmics destinats a les 
activitats lúdiques i culturals, Riudoms quedaria 
sense la seva ànima.

En aquest sentit, i sense anar més lluny, tot just hem 
deixat enrere un estiu potentíssim. Un estiu que 
ha aplegat milers de veïns als carrers, omplint les 
activitats proposades i fent-nos créixer com a poble i 
convertint-nos en un referent al Camp de Tarragona.  

La suma de l ’empenta municipal amb els 
importants recursos públics que hi destinem, ens 
ha convertit en un poble que combina de manera 
molt potent uns equipaments i serveis de qualitat 
amb una activitat lúdica de primer nivell.

Si a més a més hi sumem l’esforç d’un nodrit 
teixit associatiu i uns veïns amb ganes de 
participar i impulsar el nostre poble, el resultat 
és espectacular.

És ben cert que ens queda feina per fer, però a 
la vegada ens motiva i ens engresca veure com 
la feina feta fins ara dóna el seu resultat. 

En aquest sentit seguirem treballant per fer que 
us sentiu bé a Riudoms.

   

Josep M. Cruset Domènech    

Alcalde

Què fa que ens sentim bé, o no, en un poble?
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Actes de presentació de la Festa Major de Sant Jaume

Els dies 7 i 8 de juliol van tenir lloc els actes previs de presentació de la Festa Major. El divendres, al Casal Riudomenc, es va 
presentar el cartell i el programa oficial de la festa i es va fer un reconeixement a tots els membres participants al nou Seguici 
Festiu. L’endemà, la plaça de l’Església va acollir l’acte de benvinguda del nou element festiu, el Cavall dels Nebot, festa que va 
ser amenitzada pel personatge del Pau del Club Súper 3.

Riudoms aconsegueix tres Flors d’Honor del projecte Viles Florides
El divendres 22 de setembre, Viles Florides va lliurar els premis Flors d’Honor 2017 als municipis de Catalunya adherits a aquest projecte. 
Aquest any, Riudoms ha estat distingida amb tres Flors d’Honor, una més que en l’edició de l’any passat. Aquesta consecució ha estat 
possible gràcies al treball i a la dedicació de la Brigada Municipal.
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La Festa Major de Sant Jaume 2017, en imatges
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La Festa Major de Sant Jaume 2017, en imatges
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Barri de les Escoles

La Festa dels Barris, diversió per a tothom

Concurs de carrosses

1r. Barri d’Avall

2n. Barri de les Escoles

3r. Barri dels Molins Nous

Concurs de disfresses

1r. Barri d’Avall

2n. Barri de Sant Antoni

3r. Barri del Molí d’en Marc

Barri de la Raval

Quintos 1999

HEREU: 

Arnau Jounou

PUBILLA: 

Mireia Sarraseca

FADRÍ D’HONOR: 

Enric de Pascual

DAMA D’HONOR: 

Paula Montalvo
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Barri dels Molins Nous

Barri del Colomer

Barri de la Plaça

Barri d’Avall

Barri del Molí d’en Marc

Barri de Sant Antoni

Barri de Sant Sebastià

Barri Ferrant
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L’Escola de Lleure amenitza l’estiu dels infants

Els vespres de juliol són “Estiu esportiu”

Humor, màgia i música al Reviu les Places 2017
Un any més, les places de Riudoms han esdevingut, durant el mes de 
juliol, l’escenari natural de diverses propostes escèniques i culturals 
gràcies a la programació d’estiu Reviu les Places. El dimecres 5 de 
juliol, a la plaça de l’Església, el duet guanyador del concurs musical 
de TV3 “Oh Happy Day 2017”, amb el nom de Friendship Sound, 
va fer un repàs als temes que més han seduït durant el seu pas pel 

programa de televisió i també hi van incorporar noves cançons. El 
dimecres 12 de juliol, a la plaça de la Palmera, els actors gestuals de 
la companyia Chapertons van presentar l’espectacle “Boom!” amb 
humor, imaginació i, sobretot, pneumàtics. I, el dimecres 19 de juliol, 
la plaça de Sant Antoni va acollir l’espectacle d’il·lusionisme “Conjuro” 
a càrrec del mag Yunke.

Durant cinc setmanes, l’Escola de Lleure “Viu l’estiu” ha ofert activitats lúdiques per als infants de 3 a 12 anys. Aquesta activitat permet 
que els nens i nenes puguin realitzar activitats de coneixença, descoberta i cooperació a la vegada que gaudeixen de l’aire lliure.

Durant el mes de juliol, s’ha dut a terme una nova edició de l’Estiu Esportiu. Cada setmana, els riudomencs han pogut gaudir 
de patinatge en línia; de sardanes a la fresca; de gimnàstica a l’aire lliure; i de les tradicionals caminades a la fresca que, aquest 
any, s’han fet els dijous al vespre.
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Més de vint equips participen a la Megagimcana Popular
El diumenge 25 de juny, Riudoms va viure un matí d’esportivitat, jocs i competició amb la celebració de la segona Megagimcana Popular. 
Aquest any, la temàtica ha girat al voltant de l’edat mitjana i hi han participat més de vint grups. En acabar les diferents proves, es van 
premiar els grups amb més puntuació, tres de la categoria infantil i tres de la d’adults. Tots ells podran gaudir d’una activitat lúdica amb 
tots els membres de l’equip.
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La Fira de l’Avellana torna a omplir els carrers

Els dies 11, 12 i 13 d’agost va tenir lloc la 37a Fira de l’Avellana i la 
418a Fira de Sant Llorenç de Riudoms. Aquest any, la inauguració 
va anar a càrrec del Sr. Modest Guinjoan Ferré, Doctor en Economia 
per la UAB. 

El programa d’aquesta edició, que es va iniciar el diumenge 6 
d’agost amb la visita tècnica a l’explotació agrícola de Miquel 
Domènech Fusté, va comptar amb actes que s’han anat consolidant 
any rere any, com són el Concert Jove “Avellana Sound” a càrrec 
del grup “El Diluvi” i de DJ OGT; la demostració infantil de portadors 
de saquets d’avellanes; i la trobada de tartanes “Reviu la tartana”. 

Enguany, i com a novetat, el Grup de percussió “Riudrum’s” va ser 
l’encarregat d’oferir una batucada per tot el recinte firal. 

Un any més, la gran afluència de visitants ha demostrat que aquest 
esdeveniment és un aparador fonamental per donar a conèixer Riudoms.
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Premis de la 37a Fira de l’Avellana
CONCURS DE CARTELLS

1r premi: Anna Mas Galvañ

Premi autor local: Miquel Guasch Munné

PREMI “FIRA DE L’AVELLANA” 2017: 

     Sr. Eudald Salvat Mestre

18è PREMI CONREU DE L’AVELLANER: Sr. Ton Benavent Marlès

20è CONCURS DE PRODUCTES AGRÍCOLES

  Premi a la Millor Verdura: Sra. Susana Mestre Juncosa

  Premi a la Millor Fruita: Sr. Lluís Mestre Solé

  Premi a la Fruita o Verdura més original: Sra. Josefina Guinart Castellnou

8a CURSA FEMENINA DE PORTADORES DE MIG SAC D’AVELLANES

     1r premi: Susana Dolcet Parés

33è TROFEU “FIRA DE L’AVELLANA”

DE PORTADORS DE SACS

1r premi: Jordi Serra Garcia

2n premi: Carles Guillemat Rocamora

3r premi: Xavier Boix Ricart

El diumenge 13, al matí, la Colla gegantera de Riudoms va celebrar el seu 35è aniversari amb una cercavila pel recinte firal i pels 
carrers del poble en què van participar dotze colles geganteres. 
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Grup Municipal de PDeCAT

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Què se n’ha fet del cinema del Casal Riudomenc?

Encarant els projectes estructurals

Els regidors de la CUP hem pogut constatar 
que el passat 20 de juny l’Ajuntament 
va renunciar a dues subvencions de la 
Diputació de Tarragona per a la implantació 
d’un sistema de cinema amb projecció digital 
al teatre-auditori del Casal Riudomenc. 
Una d’extraordinària valorada en 14.000€ 
i una d’ordinària de 5.194,59€. La primera 
subvenció es va atorgar el 29 de desembre 
de 2015 i la segona el 22 de juliol de 2016. 
Més tard l’Ajuntament va demanar una 
pròrroga fins al juny i el desembre de 2017, 
respectivament.

Tot i així, sembla que l’equip de govern 
no ha tingut prou temps per resoldre 
aquesta qüestió i ha renunciat a totes dues 
subvencions al·legant «motius tècnics» 
i «raons de planificació temporal». Però 

durant el mateix any 2017, l’Ajuntament sí 
que ha sol·licitat dues noves subvencions 
a la Diputació per a inversions en taules 
plegables i despeses d’electricitat del 
Casal Riudomenc.

Així doncs, ens hauríem de preguntar per 
què l’equip de govern no ha estat capaç 
de resoldre aquesta qüestió durant els 
darrers dos anys. També ens agradaria 
saber si finalment s’instal·larà el nou 
sistema de projecció tenint en compte 
que ja s’han perdut dues subvencions 
valorades en 19.194,59€.

Recordem que aquesta proposta formava 
part del programa electoral de CiU a 
les eleccions municipals i que també 
es va preguntar l’opinió als riudomencs 

a la «Consulta 2015». Tal com ja hem 
manifestat en altres ocasions creiem que 
aquestes consultes s’han de millorar en 
molts aspectes. Per exemple, no es dona 
informació suficient als ciutadans sobre la 
propostes que es sotmeten a votació. Si 
no es fa bé, es corre el risc de transformar 
un instrument de participació en un simple 
instrument de legitimació dels interessos 
del govern.

Finalment, ens preguntem per què 
l’Ajuntament no ha informat als ciutadans 
de l’estat del cinema del Casal durant tot 
aquest temps?

El passat 29 de juny, en un Ple Extraordinari, 
es van aprovar, amb el vot en contra 
d’ERC-Avancem-AM i la CUP, un seguit de 
modificacions al Pressupost de l’Ajuntament 
per l’any 2017. Entre elles, inversions 
considerables en el nucli antic o el gimnàs 
a l’Escola Beat Bonaventura, finançades, en 
part, amb subvencions de la Generalitat i la 
Diputació i, en part, amb un préstec a llarg 
termini (10 anys) per import de 903.776,12€

Al marge d’estar en desacord amb aquest 
endeutament de dues legislatures i mitja , hi ha un 
seguit d’aspectes legals que el govern de l’alcalde 
Cruset incompleix sistemàticament.Des del 
nostre grup municipal ens preocupa especialment 
i volem denunciar-ho i fer-ho saber.

Com podem aprovar una operació de crèdit 
tan important per aquest any 2017 si encara 
no s’han liquidat ni aprovat els comptes 
generals dels anys 2015 i 2016 tal i com 
exigeix la Sindicatura de Comptes de la 
Generalitat de Catalunya? És negligència, és 
deixadesa? O és que el nostre Ajuntament 
està pel damunt de la resta que compleixen 
rigorosament amb el lliurament dels seus 
comptes al nostre govern? Tenim por que la 
Generalitat fiscalitzi els nostres comptes? No 
només amb les aparences i la façana hem 
de ser elsmés grans. En el compliment dels 
nostres deures, també.

Cal saber que l’article 41.5 de la llei 18/2010 
estableix que l’incompliment en la tramesa 

del compte general pot derivar en la retenció 
i, finalment, pèrdua de les transferències i 
subvencions procedents de la Generalitat.

Per altra banda, i al marge d’aquesta greu 
anomalia formal, volem reiterar que Riudoms 
també necessita inversions en bens i serveis. 
Ara bé, cal ser molt curosos alhora d’establir 
quins han de ser. Perquè no fem una 
veritable consulta a la població? Que no sigui 
condicionada, ni teledirigida com la de la Fira, 
que inviti realment a la ciutadania a participar 
en el destí de les inversions. Això si que seria 
transparència i participació. La resta, façana....

Durant la primera part de la legislatura, des de 
l’equip de Govern del PDECAT hem treballat en 
una doble línia:

1) Gestionar el dia a dia del poble de Riudoms 
per seguir oferint una bona qualitat en els serveis 
bàsics i millorant aquells que ho requereixen.
2) Planificar i preparar les actuacions de més 
rellevància i que necessiten d’un major esforç 
i temps per portar-les a terme.

En aquest últim sentit, durant els darrers 
mesos hem estat en contacte amb les diferents 
administracions per aconseguir el recolzament 
tècnic i econòmic per dur a terme aquestes 
actuacions de major rellevància.
Paral·lelament, hem anat reduint l’endeutament 
de l’Ajuntament per disposar, ara, de major 
capacitat econòmica per fer aquestes inversions 

de major dimensió.
I per altra banda, mitjançant el contacte amb 
vosaltres en el dia a dia o bé a través de la consulta 
de la fira, hem anat copsant la vostra opinió com a 
veïns respecte allò que és prioritari portar a terme 
en els pròxims temps. Actuacions que, per altra 
banda, ja havíem anunciat en el programa electoral 
de les passades Eleccions Municipals.
Així doncs, durant aquest 2017 portarem a terme 
les següents actuacions:

1. Reforma del carrer Major.
2. Reforma del carrer Sant Josep.
3. Reforma del carrer Sant Joan.
4. Reforma del carrer Sant Tomàs.
5. Reforma del carrer Sant Pere.
6. Construcció del gimnàs de l’Escola 

Beat Bonaventura.
7. Remodelació de l’edifici de Les Monges i el 
seu entorn.
8. Adequació de la pista esportiva de les Escoles 
Velles.
9. Construcció de cinquanta nous nínxols al 
cementiri municipal.

Fruit d’aquesta planificació, a hores d’ara ja 
disposem dels projectes tècnics i dels recursos 
econòmics, començant ja l’adjudicació per poder 
realitzar les obres, progressivament, de cara a 
la segona part de l’any.
La feina feta durant la primera part de la 
legislatura ja està donant els seus resultats. Tot 
i així, la feina continua i la resta de projectes 
s’aniran concretant els pròxims temps a mesura 
que garantim la seva realització.

Estan hipotecant el futur de l’Ajuntament?
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Grup Municipal de PDeCAT

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Què volem del Bar del Casal?

Els ajuntaments petits, el múscul del país

El Bar del Casal és un establiment que 
l’Ajuntament cedeix a un particular per tal que 
aquest en realitzi l’explotació. La concessió 
es realitza a canvi d’una contraprestació 
econòmica i altres inversions que es poden 
dur a terme al local.

En el moment d’entregar aquest escrit ens 
tornem a trobar amb el Bar del Casal tancat, 
i aquesta ja és la tercera vegada. Tres 
vegades en que l’Ajuntament ha realitzat una 
concessió de l’establiment i el responsable 
del servei no ha volgut continuar l’explotació 
d’aquest, dos d’elles finalitzant el contracte 
de forma anticipada. Resumim breument els 
tres períodes:

1) S’inaugura l’establiment el maig de 
2010. Un any més tard, el juny de 2011, 

els arrendataris decideixen rescindir el 
contracte tot i que aquest tenia una durada 
prevista de 5 anys.

2) Es reobre l’establiment el novembre de 
2011. A finals de 2016, després de dos anys 
de contracte i tres pròrrogues, l’arrendatari 
comunica a l’Ajuntament la decisió de 
no continuar amb l’explotació del bar. 
L’establiment tanca el febrer 2017 atès que 
hi havia una clàusula que especificava que 
el bar havia de romandre obert fins que el 
nou llogater es fes càrrec.

3) El Bar del Casal reobre novament l’1 
de març de 2017 amb un contracte de 
dos anys i dos anys de possible pròrroga. 
Els arrendataris tanquen l’establiment el 
mes d’agost.

Creiem que al l larg d’aquests anys 
l’Ajuntament no ha fet una bona gestió 
de la concessió del Bar del Casal. És 
evident que les clàusules administratives 
de la concessió han suposat un problema 
(sobretot econòmic) per a les persones que 
han regentat l’establiment, fet que ha derivat 
en constants canvis de llogaters.

Demanem a l’equip de govern que repensi 
quines són les condicions que imposa als 
arrendataris per tal d’afavorir la continuïtat 
i el bon funcionament de l’establiment. I 
sobretot, que reflexioni sobre el paper i els 
objectius de les concessions de restauració i 
bar associades als equipaments municipals.

Com lamentablement hem pogut comprovar 
els darrers mesos, la qüestió de la seguretat 
s’ha convertit en un tema de primer ordre 
i en un repte complex per l’Administració 
pública, que ha de compaginar polítiques 
públiques de seguretat amb els recursos de 
que disposa i les demandes de ciutadania.

Els ajuntaments tenen com a eina per 
“gestionar” la seguretat la Junta Local de 
Seguretat, que, segons la definició del 
Departament d’Interior de la Generalitat, 
“estableix les polítiques de seguretat local i 
fixa els criteris de coordinació, col·laboració 
i cooperació dels diversos cossos de policia 
i altres serveis de seguretat que actuen 
al municipi”; i és l’òrgan que impulsa 

l’elaboració del Pla Local de Seguretat, 
que defineix les línies mestres de la política 
de seguretat que es desenvoluparà a 
la població durant un periode de temps; 
del que s’haurà de fer periódicament un 
informe d’avaluació de l’estat d’execució i 
de compliment.

Feta l’explicació dels conceptes, des del 
Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM no 
tenim constància que la Junta Local de 
Seguretat s’hagi reunit en els quasi be dos 
anys i mig de portem de legislatura. Per 
tant, en aquest periode de temps no s’ha 
avaluat, ni s’ha fet un seguiment, ni s’ha 
readaptat a les noves necessitats el Pla 
Local de Seguretat.

Des d’aquestes l ínies demanem la 
convocatòria de la Junta Local de Seguretat 
per tal de redefinir-la incorporant representats 
de diferents sectors de la població: vigilants, 
grups municipals, comerços, indústries, 
membres de la societat civil, etc. per tal 
de redefinir les accions a emprendre a 
curt, mitjà i llarg termini, adaptant-les a les 
necessitats actuals, tenint especial comte 
en crear i/o reforçar les eines a nivell dels 
cossos de seguretat i la col·laboració amb 
la ciutadania per poder detectar actituds o 
indicis d’activitats sospitoses relacionades 
amb la radicalització.

En el moment que escrivim aquest article, els 
ajuntaments es troben al centre de l’atenció 
mediàtica per raons de país. I és precisament 
en aquest moment, quan veiem imatges 
de centenars d’alcaldes junts al carrer i 
defensant la democràcia, que ens n’adonem 
de l’enorme importància que tenen els pobles 
petits i els seus ajuntaments.
Els ajuntaments de menys de 8.000 habitants 
són els que fem un sobreesforç, tot i els 
nostres recursos limitats, per tal que els 
ciutadans també tinguem aquells serveis 
que en les ciutats grans presten altres 
administracions superiors.
Amb l’esforç addicional que representa 
ser petit, els ajuntaments com el nostre, 
atenem el dia a dia dels veïns i de les 

dificultats en fem virtuts. Per exemple, 
gràcies a la reduïda dimensió ens podem 
adaptar ràpidament a les noves necessitats 
que ens traslladeu i a la vegada, la petita 
dimensió, fa que les despeses estructurals 
siguin menors que en els grans ajuntaments 
i per tant, els diners que s’ingressen com a 
impostos s’aprofiten més.
Però a més a més, i no menys important, 
els ajuntaments petits permeten el contacte 
més directe entre ciutadans i representants 
polítics, i per tant s’hi troba la gestió de 
màxima proximitat. El que podríem dir-ne 
l’essència de la política. I aquest és el més 
preuat dels nostres valors i de la manera 
d’entendre la política per part de l’Equip de 
Govern del PDECAT.
Aquesta proximitat ens permet captar en tot 

moment el que penseu la majoria dels veïns 
i és per això, que no només us en donem 
les gràcies, sinó que us animem a fer-ho 
més intensament. Aprofitem la proximitat. 
Aprofitem la curta distància. Aprofitem que 
com a poble som petits i pràcticament tots 
ens coneixem. Aquesta és la virtut de la 
nostra dimensió.
Sentim-nos- en orgullosos. Sense cap 
mena de dubte, els més de 800 pobles amb 
menys de 8.000 habitants som el múscul 
d’aquest país.

La Junta Local de Seguretat
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Celebració de la Diada Nacional de Catalunya

El diumenge 10 de setembre al vespre, Riudoms va celebrar la Diada de l’11 de setembre amb la tradicional sardinada a la fresca, 
acompanyada de sardanes a càrrec de la Cobla Reus, i la marxa de torxes que va finalitzar davant de la Casa Pairal dels Germans 
Nebot, on es va fer l’ofrena floral conjunta del consistori, les entitats i els partits polítics. 


