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

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? 


