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Més que un gimnàs
Escrit de l’Alcalde

La festa d’inauguració del 
gimnàs de l’Escola Beat de 
Bonaventura va marcar el final 
d’una llarga reivindicació per 
part de la comunitat escolar 
i de l’ajuntament per dotar 
d’aquest equipament al centre 
escolar i a tot el poble. Després 
de gairebé 5 anys de gestions, 

el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament i la comunitat educativa 
de l’Escola Beat van aconseguir trobar els recursos 
necessaris i unir esforços per construir aquest 
espai polivalent. 

És un mèrit compartit que vull deixar palès aquí, 
al mateix temps que agraeixo la feina feta a 
totes les persones implicades. Sense la suma de 
l’esforç i del treball de moltes persones i entitats, 
aquest equipament no hauria estat possible; com 
moltes altres fites assolides 
al nostre poble. Per això, 
la inauguració del gimnàs 
va ser una metàfora de la 
nostra manera de ser.

L’acte d’inauguració va 
acollir una sèrie d’activitats 
que reflecteixen el potencial 
del nostre poble i els valors de la nostra gent. 
Per una banda, la nombrosa assistència a l’acte 
de professors, alumnes, pares i mares, mostrava 
la implicació i la vitalitat de la comunitat escolar 
de l’Escola Beat Bonaventura; que, sumada a la 
presència de veïns i veïnes del poble, responsables 
d’entitats, regidors i treballadors de l’ajuntament, 
representava amb fidelitat com els riudomencs i 
riudomenques ens unim per fer poble.

D’altra banda, l’obertura del gimnàs també va anar 
acompanyada d’actes amb un gran component de 

valors molt positius. La solidaritat, expressada a 
través de la Xocolatada organitzada per l’AMPA 
de l’escola per recaptar fons per a la recerca en 
el camp del càncer infantil; la pau i la tolerància, 
presents en els missatges i desigs compartits pels 
alumnes instants abans de l’enlairament cap al cel 
de desenes de globus; i els valors de la convivència 
i del joc net, que van omplir el pati de l’escola amb 
activitats i jocs en família.

La vertadera força d’un poble és aquesta: el 
compartir valors positius i la unió per assolir 
objectius comuns. Sobre aquests dos pilars, 
unitat i valors compartits, un poble és imparable. 
Compta amb la millor base de partida i reuneix la 
força i la capacitat d’enfrontar-se a tots els reptes 
de futur que es proposi. L’esforç col·lectiu és la 
suma de moltes accions individuals. Aquest esforç 
col·lectiu només es converteix en èxit col·lectiu 
si va acompanyat d’objectius compartits, actitud 

positiva i generositat. I 
això ho tenim. 

D’aquesta manera de 
fer i d’aquesta manera 
de ser, Riudoms n’és 
exemple. Cada fita que 
ens hem proposat, cada 
nou repte, ha estat 

possible perquè hem estat d’acord que ho havíem 
de fer junts. Cadascú des de la seva responsabilitat 
i des de la seva capacitat, i tots, sumant per crear 
quelcom nou. Estic convençut que la immensa 
majoria compartim aquesta visió de la vida perquè 
sabem que és la forma que tenim de sortir-nos-
en malgrat els obstacles i les barreres que ens 
posin. Junts, sempre sabrem com tirar endavant.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

//Amb unitat i valors 
compartits, un poble 

és imparable
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Regidoria de Participació

//L’ajuntament està en 

contacte permanent amb el 
teixit associatiu del poble

Un cop l’any, els veïns i veïnes s’expressen a 
través de la Consulta de la Fira de l’Avellana 
sobre diversos temes locals i per escollir els 
millors projectes que presenten les entitats del 
poble. La seva participació contribueix a millorar 
la presa de decisions fent-les més properes a 
les necessitats i a les prioritats de les persones.

Durant la resta de l’any, s’intensifiquen els 
contactes de l’ajuntament amb els veïns i veïnes 
de Riudoms per tal d’escoltar, consensuar 
i incorporar les idees i els interessos dels 
ciutadans i de les entitats en el disseny de 
les actuacions municipals. Aquest contacte 
constant, obert i directe de les diferents 
regidories amb les persones permet que els 
veïns participin en moltes de les decisions 
importants de les diferents àrees de l’acció 
municipal. En aquest sentit, sempre que una 
actuació en la via pública pugui afectar el 
funcionament normal dels seus habitants o 
les activitats, l’ajuntament es reuneix amb els 
veïns per informar-los del projecte, els terminis, 
etc. per minimitzar 
l’impacte en la seva vida 
quotidiana i per ajustar 
el projecte en base als 
seus suggeriments; 
com per exemple les 
reunions mantingudes 
amb els veïns del Nucli 
Antic per les obres de 
remodelació i millora dels carrers o les reunions 
amb els veïns del Barri Ferran per parlar dels 
canvis en diferents carrers d’aquesta zona.

Aquest tarannà també és present en les 
reunions periòdiques de tipus sectorial amb 
empresaris del municipi. En són exemple, la 
Taula dels Restauradors i la Taula del Comerç 
de Riudoms, destinades a coordinar les accions 

entre els empresaris del sector i l’àrea de 
Promoció Econòmica de l’ajuntament i tirar 
endavant campanyes com la «Cistella de Nadal» 
amb el comerç o la «Ruta de Tapes Gaudí» amb 
els restauradors.

La participació de persones i entitats és 
una baula fonamental de la participació 
ciutadana municipal en l’organització d’actes 
i esdeveniments per fer possibles actes del 
calendari festiu riudomenc de gran importància 
com la Cavalcada de Reis, el Carnaval, la Cisterna 

del Terror, els Quadres de 
la Passió, la Megagimcana, 
Barraques, Festa Major 
de Sant Jaume o els 
actes per la Diada de l’11 
de setembre. 

Aquest contacte directe 
amb persones i entitats de 

Riudoms és continu. En el cas de les entitats, a 
més de ser constant al llarg de l’any a través de la 
regidoria vinculada a cada àrea, durant els últims 
mesos també ha estat clau a l’hora de definir la 
redistribució dels espais per a la ubicació de les 
activitats de les diferents associacions; com és 
el cas de la definició d’usos en el redisseny de 
l’edifici de les Escoles Velles per convertir-lo en 
un espai de i per a les entitats del poble. 

La participació ciutadana contribueix 
a millorar la gestió municipal
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Regidoria de Comerç Local

La setena edició de la Ruta de Tapes Gaudí, que va tenir lloc durant dos caps de setmana 
consecutius de març, va comptar amb la participació d’onze bars, restaurants i pastisseries 
de Riudoms. Tots ells van oferir propostes culinàries inspirades en l’obra de l’arquitecte 
Gaudí. En total es van vendre al voltant de 7.000 tapes.

La Ruta de Tapes serveix prop de 
set mil tapes

Els establiments guanyadors d’aquesta edició van ser la Braseria Sant Antoni, la Taperia La 
Placeta i la Pizzeria Capricci. 

Onze persones van guanyar un val de 30€ per consumir en un dels establiments de la ruta. 
I als dos guanyadors dels sorteigs dels concursos convocats a través de les xarxes socials, 
els va correspondre un val de 30€ per consumir a qualsevol dels establiments participants. 

La Taula de Comerç de Riudoms escull el 
logotip del comerç local

El dimarts 15 de maig, la Taula de Comerç de 
Riudoms es va reunir per exercir de jurat del concurs 
de disseny del logotip destinat a ser la imatge del 
Comerç de Riudoms. El jurat, format per la Taula de 
Comerç i per dos professionals del disseny gràfic, va 
escollir el disseny presentat per Montse Gili Llurba.

A partir d’ara, el Comerç de Riudoms compta amb una 
imatge identificativa que acompanyarà la comunicació 
de totes les accions promocionals que els establiments 
facin conjuntament.
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Regidoria de Serveis Públics

Últimes actuacions de la Brigada 
Municipal

S’ha instal·lat enllumenat a les dues bandes de 
l’avinguda de Reus, just a l’entrada del poble, per 
millorar la seguretat amb més punts de llum.

Actualment, s’estan duent a terme tasques de 
repàs de la pintura viària de tot el nucli per millorar 
la visibilitat d’aquestes indicacions.

Durant el mes de març, s’han fet tasques de 
manteniment i neteja dels espais verds per 
preparar-los per la primavera. 

A causa de l’avís de risc de neu del mes de febrer, 
es va escampar sal pels carrers amb més pendent 
del poble.

Participa a les activitats prèvies

Volem que Sant Jaume sigui un espai de trobada que uneixi 
entitats, famílies, grans, adults i petits. Per això, us animem a 
implicar-vos en els preparatius a través de diferents activitats 
prèvies. Consulta-les a www.riudoms.cat. 

   Festa Major de Sant Jaume 2018
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Regidoria de Medi Ambient

Humana recupera 15 tones de roba 
usada a Riudoms
La fundació Humana, organització que promou la 
protecció del medi ambient mitjançant la reutilització 
del tèxtil, va recuperar 15.419 kg de tèxtil usat a 
Riudoms el 2017. El municipi recull uns 2.500 kg més 
des que fa 2 anys va augmentar el nombre contenidors, 
passant de 3 a 5 unitats.

Els contenidors d’Humana a Riudoms es troben 
davant del Pavelló Municipal d’Esports, a l’avinguda 
Catalunya, a la confluència de les avingudes Pau 
Casals i Francesc Macià (antiga bàscula municipal), al 
passeig dels Germans Nebot (davant del parc de la 
Sort) i a la Deixalleria Municipal.

Les presidentes de les diverses entitats de 
Riudoms i les directores dels centres educatius 
i de salut del municipi, conjuntament amb les 
regidores de l’Ajuntament, van protagonitzar 
l’acte institucional organitzat el dijous 8 de 
març al Saló de Plens. 

Una vintena de responsables d’associacions i 
centres de Riudoms van llegir textos de les 
tres dones homenatjades a Catalunya amb 
motiu del Dia Internacional de la Dona.

L’Ajuntament amb el Dia 
Internacional de les Dones

Pla d’Igualtat
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La Guàrdia Municipal i els treballadors del 
Pavelló Municipal d’Esports van realitzar un 
curs sobre prevenció i extinció d’incendis.

Els treballadors de les oficines de 
l’Ajuntament han fet un curs, de 15 hores, 
sobre contractació en el sector públic.

Els treballadors de l’Ajuntament 
realitzen cursos de formació

Regidoria de Governació

MÉS INFO | www.riudoms.cat

CAMPANYA PER CONTROLAR EL

MOSQUIT TIGRE
La prevenció és el 

millor mètode per al 
control del mosquit.

Amb el suport de:

Consulta tota la informació 
per prevenir el creixement, 
evitar i curar les picades a

www.riudoms.cat
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L’any passat van començar les obres de millora 
de vuit carrers del Nucli Antic del poble. Però la 
majoria d’actuacions s’estan duent i es duran a 
terme durant aquest any 2018. 

Aquestes actuacions de remodelació i millora 
dels carrers del centre històric de Riudoms 
obeeixen a diversos objectius: la millora del 
ferm i dels pluvials; l’harmonització estètica i 
l’embelliment de l’espai urbà; i la promoció del 
Nucli Antic, facilitant l’accés als vianants, el 
passeig i les compres.

Les inversions

La inversió total en les obres en el Nucli Antic ascendirà aproximadament a 900.000 euros. 
D’aquesta quantitat econòmica se’n destinen vora 750.000 euros a la remodelació i millora de 
carrers (vegeu el quadre adjunt) i la resta, uns 150.000 euros, es destinaran a l’adequació de 
l’entorn i consolidació de l’edifici de “Les Monges” per a poder destinar-lo a usos municipals futurs.

A més a més, està en marxa un pla de substitució de l’enllumenat públic del Nucli Antic per 
un sistema molt més eficient i, a la vegada, amb major intensitat de llum.

Regidoria de Nucli Antic

Les obres de millora 
dels carrers del 
Nucli Antic van 
a bon ritme

NUCLI ANTIC. INVERSIONS 2018  

Carrer Major:     218.949,50 €   En execució 
Carrer Sant Josep:      73.202,58 €  Obra finalitzada 
Carrer Sant Bonifaci:      77.784,72 €  Pendent de l’adjudicació 
Carrer Galanes:    124.580,34 €   Pendent de l’adjudicació 
Carrer Gaudí:      42.935,26 €  Pendent de l’adjudicació 
Carrers Sant Joan i Sant Tomàs:  114.413,22 €   Pendent d’execució 
Carrer Sant Pere:      94.553,88 €  En execució 
Edifici i entorn de Les Monges: 150.000,00 €  Pendent de l’adjudicació
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El govern municipal ha impulsat l’elaboració de 
diversos estudis tècnics per poder establir una 
estratègia de millora, dinamització i impuls de 
l’activitat econòmica al Nucli Antic i del conjunt 
del municipi. 

El Pla de Dinamització del Comerç Local, ja 
finalitzat; el Pla de Dinamització del Nucli Antic, 
en fase final d’elaboració; i el Pla Estratègic de 
Turisme, són els tres instruments que recullen 
el conjunt d’actuacions i ajuts que, a curt i 
mitjà termini, impulsaran i facilitaran l’activitat 
econòmica, turística i comercial del municipi; 
algunes de les quals l’ajuntament ja ha posat en 
marxa, com per exemple el desenvolupament 
d’activitats lúdiques i festives al Nucli Antic.

Ajuts per a la rehabilitació de façanes 
i d’habitatges

- Subvenció de 30.000€ (ampliable) per a la 
rehabilitació de façanes i habitatges

- Bonificació del 95% de l’Impost d’obres

- Bonificació del 100% de la taxa de llicències 
d’obres

- Supressió de les fiances d’obres

Pla d’aparcaments

Paral·lelament, s’està elaborant un pla 
d’aparcaments amb gairebé 300 places 
gratuïtes d’aparcament amb l’objectiu de 
facilitar l’accés als carrers comercials del 
poble, descongestionar el nucli antic i facilitar 
els desplaçaments a peu i en bicicleta.

Ajuts i accions per reactivar l’activitat 
econòmica al Nucli Antic

Regidoria de Nucli Antic

Cost de l’obra sense accions

Cost obra (orientatiu):  5.445 €
Impost obres:    144 €
Taxa:       160 €
Fiança:      530 €*

Total de l’obra:         6.279 €

*(Aquest import es recupera una vegada finalitzada l’obra) 

Exemple de rehabilitació d’una façana de 100 m2
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Ajuts i accions per reactivar l’activitat 
econòmica al Nucli Antic

Xavier
Gallego
Seuba

Nucli Antic

Qui diu Nucli Antic, diu Riudoms

El Pla dinamització del Nucli Antic és una 
proposta integral de transformació del centre 
històric de Riudoms i, alhora, de tot el nostre 
municipi. Les diverses actuacions al Nucli 
Antic que s’estan aplicant són una aposta per 
preparar Riudoms per al futur i per afrontar 
millor els reptes i els canvis econòmics i 
socials actuals.

Avui, els centres històrics de les viles i ciutats 
tendeixen a convertir-se en espais comercials 
a cel obert atractius, per a residents i per a 
visitants, la qual cosa comporta tenir accés 
a habitatge assequible, tenir un espai urbà 
net i atractiu, una oferta comercial original i 
completa, un accés fàcil i còmode en transport 
particular, etc. Per això, arrangem carrers, 
subvencionem la rehabilitació de façanes i 
habitatges, i eliminem impostos per als nous 
negocis o residents que s’hi vulguin instal·lar, 
entre d’altres accions.

Al mateix temps, convertint el Nucli Antic en una 
part important de l’oferta turística i comercial, 
juntament amb la cultura i el patrimoni locals, 
aconseguim un efecte positiu sobre el conjunt 
de l’activitat econòmica del municipi. I, per a 
reforçar-ho, també comptem amb un Pla de 
Dinamització Comercial amb accions centrades 
en el petit comerç local i amb un Pla de Turisme.

El repte és gran, però comptem amb la voluntat 
i l’energia necessària per fer-ho. 

Cost de l’obra amb accions

Cost obra (orientatiu): 5.445 €   
Impost obres:    7,20 €
Taxa:           0 €
Fiança:         0 €
Subvenció:         - 2.150 €

Total de l’obra:    3.302,20 €

(Estimació de dades amb una obra de rehabilitació tipus)

Exemple de rehabilitació d’una façana de 100 m2
ESTALVID’UN 50%
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L’Alcalde, Josep Maria Cruset, i la regidora 
d’Ensenyament, Maria Cros, van assistir a 
l’acte de presentació dels treballs de recerca 
dels alumnes de 2n de Batxillerat de l’Insitut 
Joan Guinjoan.

La segona xerrada d’aquest curs escolar del 
cicle “Entre tots eduquem” va tractar el tema 
de l’adolescència a càrrec de la psicòloga 
Inés Ricote, el dimarts 6 de febrer, i oferta 
gràcies al Programa ÓRDAGO de l’Institut. 

Treballs de recerca 
de l’Institut

L’adolescència, al 
cicle de xerrades

Regidoria d’Ensenyament

La Llar d’Infants va organitzar, el mes d’abril, un taller familiar que treballava la música, 
l’expressió corporal i el joc. Aquesta activitat va actuar com a preludi del concert “Sonets 
de joguina” que va tenir lloc a L’Auditori de Barcelona i on hi van assistir nens i nenes de la 
Llar d’Infants, juntament amb les seves famílies.

La Llar d’infants potencia la música 
amb un taller i una visita a l’Auditori
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Carnaval, en imatges

Regidoria de Festes

L’Ajuntament va oferir una berenada de coca 
amb xocolata a les escoles i a la llar d’infants per 
celebrar el Dijous Gras. 

El divendres 9 de febrer, a la tarda, la plaça de 
l’Església va acollir la xocolatada i ball infantil amb 
el grup “Una d’aventures”, l’arribada de SM el Rei 
Carnestoltes i el ressopó de pa amb oli i llonganissa.

La pista esportiva del Pavelló Municipal d’Esports es va omplir, el diumenge 11 de febrer, per presenciar 
els últims actes de Carnaval, entre ells el ball de casats amb l’Orquestra Maravella. 

Aquest any, es va fer una rua de Carnaval pels carrers 
del poble i que va finalitzar al Pavelló Municipal, on 
es va fer la desfilada de tots els participants i es van 
lliurar els premis del Concurs de Disfresses. 
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La Setmana Santa, 
en imatges

Regidoria de Festes

Riudoms va acollir, el diumenge 18 de març, la 22a Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines 
coincidint amb el 130è aniversari de la creació dels Armats de Riudoms. La trobada va comptar amb la 
participació de vint-i-una agrupacions de municipis del Camp de Tarragona i de les comarques properes, que 
van desfilar per diversos carrers del municipi. Aquesta és la segona vegada que Riudoms organitza aquest 
tipus d’esdeveniment, ja que el primer va tenir lloc l’any 1997.
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Els “Quadres de la Passió” de la Setmana Santa de Riudoms han complert cinc anys incorporant una nova 
escena: la representació del Sepulcre a l’Espai Històric-Cultural de la Cisterna vella. El dimecres 28 de 
març, més de 150 actors i actrius voluntaris van participar en aquesta nova edició que, sota la direcció 
de M. Conxa Torres i Sefa Torres, narra els principals episodis de la mort i resurrecció de Crist, i que es 
representen simultàniament a diversos espais del nucli antic de Riudoms.

Regidoria de Festes
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L’Ajuntament està ultimant l’elaboració del Pla 
Local de Joventut, un instrument essencial 
per poder ajudar i acompanyar els joves del 
municipi en el seu procés de realització del 
projecte de vida. La missió central del pla serà 
convertir la gent jove en protagonistes de la 
seva pròpia vida, dotant-los de recursos per 
tal que construeixin el seu projecte personal 
a la mida dels seus interessos i prioritats, 
amb capacitat real per escollir en llibertat 
entre les múltiples opcions que els hi ofereix 
l’entorn immediat.

Per aconseguir aquest objectiu central, el 
Pla Local de Joventut de Riudoms, basarà les 
seves accions en:

1. Facilitar la realització del projecte de vida 
de les persones joves atenent a la diversitat 
de formes i models de vida.

2. Apoderar el jove com a agent de canvi 
social, impulsant el seu paper actiu com a 
ciutadà en el conjunt de la societat, oferint 
espais per a la seva participació.

3. Impulsar valors, hàbits i dinàmiques entre 
la gent jove que contribueixin al progrés de 
la societat a través de la convivència, la 
cohesió social i la igualtat.

Les accions del pla, que s’iniciaran a partir 
de l’estiu, s’articularan a través de cinc eixos 
per assolir una major i millor emancipació del 
jovent: formació, ocupació, salut i esport, oci 
i cultura, i habitatge; amb uns programes 
potents i un gran nombre d’accions que 
ens permetran assolir els reptes proposats, 
reforçat per dos eixos transversals: cohesió 
i participació. 

Des de la Regidoria de Joventut, s’ha impulsat 
l’elaboració d’aquest Pla amb la idea que 
les accions que se’n derivin puguin fer dels 
joves un actiu dins el municipi. L’Ajuntament 
de Riudoms posa les eines perquè cada jove 
trobi el seu lloc i el seu espai per ser actius, 
però sobretot per sentir-se acompanyats en 
els seus interessos i en el seu camí de futur.

// L’objectiu és 
dotar els joves 

d’eines per buscar 
solucions per a les 
seves necessitats

El Pla Local de Joventut promourà 
l’apoderament dels joves

Regidoria de Joventut
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En els últims mesos, Riudoms ha promogut un 
seguit d’iniciatives solidàries organitzades per joves 
riudomencs, en les quals ha col·laborat l’Ajuntament, i 
que han tingut un gran èxit d’acollida per part del públic 
que ha volgut participar-hi aportant una donació.

Les dues sessions de “La Cisterna del Terror”, que es 
van fer els dies 17 i 18 de febrer, van sumar més de 
500 participants. L’èxit d’aquesta iniciativa solidària 
va recaptar un total de 766,71 euros que es van 
lliurar a l’Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya de Tarragona (AFANOC) de 
mans de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de 
Riudoms, Maria Cros, acompanyada per dues de les 
organitzadores, Natàlia Carbó i Meritxell Martínez. 

Així mateix, la Llar d’Infants va organitzar una 
xocolatada benèfica per recaptar fons per l’Hospital 
Sant Joan de Déu, amb motiu del Dia Internacional 
del Càncer infantil que es commemora el 15 de febrer.

Gran èxit de les iniciatives solidàries 
a Riudoms

Regidoria de Joventut

També durant el 12è Mercat de Nadal, es va fer una exposició de Clics de Playmobil, a càrrec de Luis 
Felipe, Marçal Ollé i Laura Carreté, a l’espai del Local Jove “El Mercat”. En ella, s’hi representava 
de forma original la manera de viure el Nadal en un poble. L’entrada era lliure amb l’entrega d’un 
producte d’higiene personal o de neteja a favor de la campanya de recollida organitzada per Càritas 
a Riudoms amb motiu de les festes de Nadal.
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Defensar el Nucli Antic de Riudoms

Nou Butlletí d’Informació, mateixa desinformació de sempre

El nucli antic de Riudoms és un dels pilars 
fonamentals del nostre treball en aquest mandat 
i hi estem destinant una quantitat molt important 
de recursos econòmics, tècnics i humans.

El Pla de Dinamització del Nucli Antic recull les 
accions que estem portant a terme en el present, 
i aquelles dels pròxims temps, per tal de tenir el 
cor del poble viu i actiu.

Les ajudes a les obres en habitatges, la 
bonificació dels impostos i les taxes d’aquestes 
obres, la supressió de les fiances en efectiu, la 

dinamització del comerç local, la programació 
d’activitats lúdiques en els espais del Nucli Antic, 
o bé la remodelació dels seus carrers i places en 
són uns quants exemples de tot allò que fem per 
revitalitzar aquesta zona del poble.

Però per defensar una idea o un projecte cal, a 
més de dir que hi creus, tenir el convenciment 
que hi aportes tot el que està a les teves mans 
per a fer-ho possible. 

És per això que ens sobta veure com l’oposició 
parla despectivament del que es fa en aquesta 

Nota de la redacció: Per aquest número, no s’ha rebut l’article dels regidors d’aquest grup 
municipal, per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.

A les vostre mans teniu el nou i flamant Butlletí 
d’Informació Municipal de l’Ajuntament de 
Riudoms, que des del passat mes de gener 
ha posat en funcionament el govern. Des de 
la CUP Riudoms hem mostrat reiteradament 
la nostra preocupació envers la informació i la 
transparència al nostre poble, fent també incís 
en el BIM, una de les eines del que disposa 
el nostre consistori per informar a tots els 
riudomencs.

Per posar un exemple, el nostre grup municipal 
va presentar una moció el febrer de 2016 per 

desenvolupar un Pla de Comunicació Local 
que regulés tots els canals de comunicació de 
l’ajuntament (digitals: web, eBando, xarxes 
socials i físics: BIM, pantalla de la Plaça de 
l’Església o postals mensuals), mitjançant 
un procés participatiu que recollís totes les 
veus del plenari i dels nostres conciutadans. 
Aquesta moció, va ser desestimada pel 
PDECat Riudoms al·legant que la comunicació 
municipal era responsabilitat únicament de 
l’equip de govern.

A més, en l’anterior mandat (abril de 2015), 

Opinió dels Grups Municipals
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Defensar el Nucli Antic de Riudoms

Nou Butlletí d’Informació, mateixa desinformació de sempre

zona del poble, menystenint els esforços per 
millorar-la i mirant d’alimentar una falsa idea de 
que tot és un desastre. I això encara sobta més 
quan ells no fan cap tipus d’aportació sobre el 
que hi farien.

Per exemple, en el Ple del 5 de maig de 2016, 
ja responíem preguntes de l’oposició sobre el 
Nucli Antic de Riudoms. A dia d’avui, dos anys 
després, no hem rebut cap proposta constructiva 
amb allò que s’hi hauria de fer i quines accions 
concretes hi impulsarien. Res concret. Només 
queixes i crítiques sobre allò que entre tots, 

veïns i govern municipal, estem impulsant. 

Com dèiem abans, per defensar un projecte, 
abans de tot cal creure-hi. En aquest sentit, 
de ben segur que la quantitat d’adhesius, amb 
les sigles polítiques de l’oposició, que embruten 
el mobiliari del Nucli Antic n’és la mostra del 
respecte i la consideració que ells tenen per 
aquesta zona del poble i els seus veïns.

Nosaltres, en tot cas, seguirem treballant per 
aconseguir que us sentiu tots orgullosos del 
Nucli Antic de Riudoms.

el Ple va aprovar per unanimitat desenvolupar 
un Consell de Redacció del Butlletí format 
per membres de tots els grups municipals i 
un director independent. Tot i així, sembla 
que l’Equip de Govern no ha tingut temps o 
ganes de posar-lo en funcionament. Així com 
tampoc ha volgut desenvolupar un Pla per tal 
de millorar la informació institucional en la 
seva globalitat. En canvi, sí que hi ha hagut 
temps per repensar el butlletí sense tenir en 
compte la veu de totes les forces polítiques ni 
de la societat riudomenca.

És obvi que la responsabilitat de la informació 
institucional ha de recaure en la regidoria 
d’informació, però cal que existeixin 
mecanismes (com els anteriorment proposats) 
per tal que la informació municipal no 
esdevingui propaganda electoral del partit de 
govern de torn. Per a un correcte exercici de
transparència, és necessari que s’informi 
objectivament i imparcialment de tots els afers 
municipals. La informació és un dret bàsic en 
una societat democràtica.

Grup Municipal del PDeCAT

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Grup Municipal de la CUP
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Sabies que...
El Grup de Caramelles de Riudoms es va recuperar 
a principis dels anys vuitanta i agrupa, en 
l’actualitat, una quarantena de cantaires.

Segons la tradició, la cantada té lloc el Dissabte 
de Glòria a mitjanit, en acabar la Vetlla de 
Pasqua. A l’origen, les peces que s’interpretaven 
acostumaven a ser de tres tipus: els “goigs” 
per demanar els menjars típics, els de caràcter 
amorós i galant, i les corrandes dedicades a 
temes circumstancials.


