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Exercici de capitalitat
Escrit de l’Alcalde

Riudoms està fort. Està 
preparat per enfrontar-se 
als reptes del present i del 
futur. En els darrers anys, 
hem treballat per resoldre 
les necessitats dels veïns 
i veïnes del poble i alhora 
hem aconseguit atraure gent 
de la resta de la comarca, 

generant un «exercici de capitalitat» al sud de 
la comarca del Baix Camp. Riudoms exerceix 
aquest rol per diverses raons i cap d’elles no és 
fruit de l’atzar, al contrari.

Riudoms rep gent que ve de fora a fer 
servir serveis sanitaris, educatius, culturals, 
esportius... i és degut a uns equipaments públics 
que no només donen resposta a les necessitats 
dels més de 6.000 habitants de Riudoms sinó 
que també dóna servei a una part de la població 
dels municipis del nostre 
entorn. El fet de tenir 
equipaments com una 
Àrea Bàsica de Salut, un 
Centre de Tecnificació de 
la Federació Catalana de 
Futbol, un Teatre Auditori 
del Casal Riudomenc... 
amb una capacitat i 
qualitat de servei remarcables, genera aquesta 
atracció d’usuaris a Riudoms.

Riudoms també és un referent cultural per a les 
poblacions de l’entorn gràcies a una oferta lúdico-
cultural cada cop més coneguda i reconeguda. 
Les produccions del Casal Riudomenc omplen 

el pati de butaques amb locals i forans, i 
esdeveniments com la Setmana Santa, la Festa 
Major de Sant Jaume, la Fira de l’Avellana i la 
Cavalcada de Reis, omplen els carrers del poble 
de visitants i turistes.

Aquest «efecte capitalitat» el reforcem de 
manera intencionada. A poc a poc, Riudoms és 
seu de més esdeveniments, actes i trobades de 
caire comarcal i supracomarcal. Recentment 
hem estat els amfitrions de la Trobada d’Armats, 
de l’Aplec de Sardanes, de les trobades de Corals, 
de Grups de Caramelles i de Dones del Baix 
Camp, de les xerrades científiques TEDEd Club, 
i de la Convenció anual de l’ACPC. A més a més, 
a l’octubre, acollirem la Festa Major Comarcal, 
organitzada pel Consell Comarcal i l’Ajuntament, 
i a l’any vinent la TROCA JOVE que aplegarà més 
de mil joves d’esplais de tot Catalunya.

Tot plegat és el 
resultat d’una bona 
gestió en matèria 
d ’ e q u i p a m e n t s , 
d’agenda cultural 
i d’organització de 
certàmens que cal 
mantenir i que cal 
seguir treballant 

perquè Riudoms gaudeixi d’una activitat 
econòmica, social i cultural que actuï com a font 
de progrés i benestar per als seus veïns i veïnes.

 
Josep M. Cruset Domènech

Alcalde

//Reforcem de manera 
intencionada l’“efecte 

capitalitat” de Riudoms

Segueix l’actualitat de 
l’Ajuntament de Riudoms      
a les xarxes socials

Facebook.com/ajuntamentderiudoms 
 
Instagram.com/ajriudoms 
 
Twitter.com/ajriudoms
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Gala de Canal Reus TV. La Gala del Llamp de 
la TV reusenca va aplegar 400 persones al Casal 
Riudomenc amb motiu de la presentació del 
programa «Sabors del Baix Camp».

Orgullosa. La Federació Catalana de Futbol va 
celebrar l’1 de maig a Riudoms la sisena jornada 
de futbol femení per promoure aquest esport entre 
noies de 6 a 14 anys, amb el lema #Orgullosa.

Trobada de Dones del Baix Camp. El dissabte 2 de juny, més de dues-centes dones del Baix Camp es 
van reunir a Riudoms per celebrar-hi una trobada on reivindicar el paper de la dona en la societat actual 
i a la vegada conèixer el poble.

Riudoms, seu de nombroses trobades i certàmens

Riudoms. capital

Trobada de la premsa comarcal. El 26 de 
maig, més de cent persones van assistir a la 36a 
Assemblea de l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal i l’11a Convenció de la Premsa Comarcal 
i Local, al Casal Riudomenc.

Ascensos dels equips de futbol. Els equips 
Benjamí A i B, i Amateur del CD Riudoms han pujat 
de categoria.
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Riudoms, seu de nombroses trobades i certàmens

Riudoms. capital

3r Aplec de sardanes. La Colla Sardanista Roses 
de Tardor va recuperar aquest aplec el passat 13 
de maig amb voluntat de mantenir viva aquesta 
cita anual.

Trobada de Caramelles. El 21 d’abril 
es va celebrar la 5a Trobada de Grups de 
Caramelles amb la participació de diversos 
grups del nostre territori.

Cerimònia del te. El diumenge 6 de maig es va celebrar una 2a edició de la Cerimònia del te de Japó a 
l’Epicentre Gaudí de Riudoms. També va acollir una exposició de ceràmica japonesa amb unes vint-i-cinc 
peces i es va organitzar una degustació de sushi.

Trobada Comarcal de Corals. El 9 de juny, 
Riudoms va ser la seu de la 3a Trobada de Corals 
de la Gent Gran de la comarca del Baix Camp, on 
van participar set entitats. 

Trobada d’Armats de les Comarques de 
Tarragona.  Riudoms va acollir la 22a Trobada 
d’Armats el diumenge 18 de març. Hi van participar 
més de 700 armats d’un total de 21 agrupacions.



6

Regidoria de Nucli Antic

La col·laboració amb les persones, 
essencial per a impulsar projectes

L’Ajuntament va repartir unes set-centes jardineres 
amb geranis a les més de dues-centes cases del nucli 
antic cridades a guarnir els balcons com cada any.

Reunió de treball amb paletes i pintors informant-
los de les bonificacions i subvencions aprovades 
per l’Ajuntament per fomentar la rehabilitació de 
façanes i habitatges del Nucli Antic de Riudoms.

Reunió amb els veïns i veïnes dels carrers del nucli 
antic per informar sobre les obres de remodelació 
d’aquesta zona. 

El 12 d’abril es va celebrar una reunió de veïns del 
camí del Coll d’en Boc per informar de les obres de 
cimentació i millora del camí.

Del 20 al 25 de 
juliol, fes vibrar 
la Festa Major 

de Sant Jaume!

Consulta tota la 
programació a 

www.riudoms.cat

Regidoria de Festes
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En les darreres setmanes s’han executat 
diverses obres de millora de l’entorn urbà 
de Riudoms. La Generalitat de Catalunya ha 
renovat l’asfalt i la senyalització horitzontal de 
la carretera de Cambrils. 

La Brigada Municipal ha estat la responsable 
de l’eixamplament de la vorera del carrer de 
la Font Nova, de la cimentació del camí del 
Coll d’En Boc i de polir la pista i la millora 
dels escocells dels plataners del Parc de Sant 
Antoni. També s’ha requerit una neteja als 
propietaris de solars buits dins del nucli urbà.

Obres de millora de l’entorn urbà

Regidoria de Serveis Públics

Regidoria de Festes
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El 2 de maig es va celebrar una nova reunió de 
la Mesa de Seguretat al Camp en la qual es van 
repassar les accions de prevenció de delictes 
en les finques agrícoles i les estratègies per 
mantenir el reduït índex de fets selectius que 
hi ha hagut en els darrers mesos.

L’Ajuntament col·labora amb el 
Banc de Terres i en seguretat rural

Regidoria d’Agricultura

La participació ciutadana millora 
el control de les colònies de gats

Regidoria de Medi Ambient

El dissabte 14 d’abril a les 11 hores, la regidoria 
de Medi Ambient i l’Associació Els Gats de ca la 
Paula van organitzar una Xerrada Informativa 
sobre el Control i Gestió de Colònies Felines, 
amb la participació de Xavier Gallego, regidor 
de Medi Ambient; Marina Roda, presidenta de 
l’Associació els Gats de Ca la Paula; i Cinta 
Papió, alimentadora de Reus. 

La trobada va servir per organitzar un grup 
d’alimentadores voluntàries.

Els dies 15 i 16 de juny, l’Ajuntament de 
Riudoms, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Baix camp, va organitzar unes 
«Jornades per a Pagesos». El primer dia es va 
presentar el “Banc de Terres del Baix Camp” 
i la segona jornada va consistir en un «Taller 
sobre mètodes d’emmagatzemar aigua al sòl».



9   \www.riudoms.cat

L’Ajuntament de Riudoms ha iniciat una 
campanya per fomentar l’ús de la bicicleta 
per als desplaçaments dins del municipi. 

«Riudoms Pedala» vol incentivar una major 
utilització de les bicicletes per part dels 
riudomencs i riudomenques de totes les 
edats, però especialment entre els més 
joves. La campanya, que va començar a 
finals d’abril, ja compta amb més de sis-
centes persones adherides.

Riudoms Pedala

L’Ajuntament posa en marxa 
la campanya “Riudoms pedala”

A més, s’han instal·lat vint-i-dos aparca-bicis en els principals punts del municipi per facilitar 
els desplaçaments i l’estacionament segur de les bicicletes. Els aparca-bicis estan ubicats a 
proximitats dels centres educatius, dels equipaments municipals, d’instal·lacions i zones 
esportives, parcs i jardins i establiments comercials.
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Les obres per a la rehabilitació de l’edifici de 
les Escoles Velles, un dels objectius prioritaris 
d’aquest mandat, començaran a l’agost i, a més 
d’adaptar l’espai als nous usos i a la normativa 
actual, contribuiran a reforçar el suport i el treball 
del teixit associatiu del poble, que és un dels 
actius més forts i més importants de Riudoms.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la 
participació de les entitats del municipi en el 
disseny dels espais. La seva opinió i les seves 
necessitats s’han traslladat als plànols de la 
reforma de l’edifici. Durant el primer trimestre 
d’aquest any, tots els regidors del govern 
municipal van mantenir contactes bilaterals amb 
les entitats i associacions del seu àmbit d’actuació 
per informar-les i per valorar conjuntament les 
necessitats d’ubicació, d’espai i de mobiliari de 
les entitats. 

A més a més dels espais destinats a les entitats, 
hi haurà una gran sala de reunions amb capacitat 
per a més de 100 persones que es destinarà 
a les reunions de les associacions, trobades, 
xerrades, formació, etc. i serveis.

Les entitats amb seu a les “Escoles Velles”

Cada entitat ocuparà un espai adaptat 
a les seves característiques i necessitats:

Esplai del Casal Riudomenc (planta baixa)
Revista L’Om
AMPA Escola Beat Bonaventura Gran
Tallers de Colors
Associació Vol i Boixet
AMPA Institut Joan Guinjoan
Associació Bella Llar

El projecte s’executarà en dues fases. La primera 
fase s’executarà durant els propers nou mesos 
amb la rehabilitació de la planta baixa i la planta 
primera i un nou nucli de comunicació vertical, 

Projecte “Escoles velles” de Riudoms

Entitats

escala i ascensor integrat estèticament al conjunt 
de l’edifici. 

La segona fase s’executarà a partir del 2019, 
consistirà en la rehabilitació de la planta segona i la 
substitució de la coberta.

El pressupost base de licitació de la contractació 
per a la primera fase es fixa en la quantitat de 
463.526,85 euros (IVA inclòs) i el de la segona fase 
239.979,01 euros (IVA inclòs). 

Un cop finalitzades les obres, el teixit associatiu del 
poble disposarà d’un espai per realitzar les seves 
activitats que es completarà amb l’adequació de 
l’antiga Llar de Jubilats, situada a la plaça de l’Església, 
on s’hi ubicaran altres entitats de Riudoms.  
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Projecte “Escoles velles” de Riudoms
Maria
Cros
Torrents

Joventut i Lleure

Oberts a les persones

La participació ciutadana consisteix en obrir el procés 
de decisió política perquè l’opinió dels veïns i veïnes 
pesi a l’hora de definir l’acció de govern i els serveis 
municipals. D’aquesta forma, la manera de veure les 
coses de la gent, les seves necessitats i les seves 
opinions s’integren amb la visió política i el criteri 
tècnic de l’ajuntament i permet que les decisions 
finals siguin més pròximes i més encertades.

El procés de definició del projecte de remodelació 
de l’edifici de les «Escoles Velles» ha integrat les 
necessitats de les entitats i associacions del poble a 
través de reunions dels regidors amb les responsables 
del ric teixit associatiu de Riudoms celebrades entre 
gener i abril d’aquest any. La participació de les 
entitats en la reconfiguració de les «escoles velles» ha 
facilitat la feina dels responsables tècnics del projecte 
-han pogut dissenyar la ubicació, la superfície i la 
distribució dels espais amb major encert i amb un 
major aprofitament- i de l’equip de Govern -que ha 
pogut satisfer les demandes i reforçar el treball  de 
les entitats-.

Estem oberts a les persones i a les entitats. El contacte 
constant i directe amb les entitats i associacions, les 
reunions amb els veïns dels carrers amb obres, les 
taules sectorials de comerç i restauració, la recollida 
de propostes per a l’elaboració de plans i programes 
(joventut, nucli antic, comerç), etc. són formes de 
mantenir sempre la porta oberta a la participació de 
la societat civil en la definició del Riudoms del futur. La 
manera de fer les coses és fer-ho entre tots, perquè 
junts som més forts.

escala i ascensor integrat estèticament al conjunt 
de l’edifici. 

La segona fase s’executarà a partir del 2019, 
consistirà en la rehabilitació de la planta segona i la 
substitució de la coberta.

El pressupost base de licitació de la contractació 
per a la primera fase es fixa en la quantitat de 
463.526,85 euros (IVA inclòs) i el de la segona fase 
239.979,01 euros (IVA inclòs). 

Un cop finalitzades les obres, el teixit associatiu del 
poble disposarà d’un espai per realitzar les seves 
activitats que es completarà amb l’adequació de 
l’antiga Llar de Jubilats, situada a la plaça de l’Església, 
on s’hi ubicaran altres entitats de Riudoms.  

Un edifici lligat a la història personal de molts 
riudomencs

L’escola, situada al carrer Doctor Fleming, es va 
construir l’any 1948 i constava de planta baixa 
i pis; i l’any 1968 es va realitzar una remunta 
d’una planta. 

Va donar servei fins a finals dels anys 70, quan 
es va construir un nou edifici de l’Escola Beat 
Bonaventura Gran a l’altre costat del carrer, 
l’any 1979; tot i que en anys posteriors va 
seguir acollint aules escolars. Per les seves 
aules han passat centenars de riudomencs i 
riudomenques.
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Casal Riudomenc

El programa «Teatre per a escoles» del Teatre Auditori Casal Riudomenc ha tancat la 
temporada amb la participació de 1.133 alumnes d’onze escoles diferents del municipi i de 
la resta de la comarca del Baix Camp. Aquesta experiència, que ja compta amb set anys de 
trajectòria, pretén introduir el gust pel teatre als alumnes d’entre 3 i 12 anys. 

Èxit dels actes que programa el 
Casal Riudomenc per al públic infantil

El concert de Dàmaris Gelabert, el diumenge 6 de maig, va omplir de gom a gom la sala del 
Teatre Auditori Casal Riudomenc. Els més petits van poder gaudir d’un extens recorregut 
per les cançons més conegudes d’aquesta cantant i amb qui van descobrir que el món és 
ple de sons i cançons que ajuden a créixer. 
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Regidoria de Cultura

La Biblioteca Antoni Gaudí, 
espai de referència per als infants

Durant el mes de maig, la Biblioteca Antoni 
Gaudí ha organitzat un seguit d’activitats 
adreçades als usuaris més petits. 

El dissabte 12 de maig va tenir lloc la clausura 
de L’hora del conte. En aquesta ocasió, alumnes 
de l’Escola Municipal de Música de Riudoms van 
escenificar un conte musical. L’acte va servir per 
lliurar els diplomes a les persones voluntàries 
que durant el curs han explicat contes i els 
premis als Superlectors de l’any 2017.

El divendres 25 de maig al vespre, la Biblioteca 
va acollir la “Supernit a les biblioteques”, una 
activitat ideada pel Club Súper 3 de Televisió 
de Catalunya i el Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta activitat 
es va dur a terme simultàniament a totes les 
biblioteques públiques de Catalunya.

D’altra banda, l’Ajuntament ha lliurat a les 
escoles una disfressa de la mascota de L’hora 
del conte, Riudrac. Una iniciativa perquè els 
mateixos alumnes participin en accions per 
estimular la lectura dels companys de classe.
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L’última xerrada del cicle “Entre tots eduquem”, 
del dimarts 10 d’abril, va consistir en un taller 
de musicoteràpia amb enfocament sistèmic a 
càrrec de Cristina Duran i Mar Martori. 

L’11 de juny, el Teatre Auditori Casal Riudomenc va acollir les xerrades científiques en anglès 
TEDEd Club, en el qual hi van participar uns tres-cents alumnes de vuit centres educatius 
del Baix Camp, entre ells l’Escola Beat Bonaventura. 

La música al cicle 
de xerrades

Riudoms acull la jornada de xerrades 
científiques TEDEd Club Baix Camp

Regidoria d’Ensenyament

L’higiene dental a 
les escoles

Al mes de maig, l’Ajuntament i l’ABS de Riudoms 
han lliurat kits d’higiene dental als alumnes de 
primària de les escoles per tal de fomentar 
l’hàbit de la neteja bucal en els infants.
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L’Ajuntament ha organitzat un programa de 
formació “Emprenedoria i empresa” amb un total 
de set cursos de formació pràctica per crear 
empresa, reorientar el negoci i comunicar millor, 
adreçat a empresaris i emprenedors, i també al 
públic en general.

Regidoria de Formació

L’acte de cloenda dels cursos de 
formació omple el Casal Riudomenc 

Més de dues-centes persones van assistir, el divendres 4 de maig, a l’acte de clausura dels cursos i tallers 
2017-2018 que organitza anualment la regidoria de Formació de l’Ajuntament. Durant l’acte es va fer 
l’entrega de diplomes a l’alumnat i al professorat. 

El Parc de Salut va acollir, al mes d’abril, el 
taller “Activa el teu cos”, a càrrec de l’equip 
de la Residència L’Onada de Riudoms. Aquest 
espai, situat a la Via Romana, permet exercitar 
qualitats físiques bàsiques a través d’un circuit 
d’exercicis suaus. 
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L’Ajuntament col·labora amb l’Institut
Ensenyament

El 14 de maig, els alumnes de 1r de batxillerat  
de l’assignatura d’Economia de l’Institut Joan 
Guinjoan van rebre una xerrada sobre gestió 
econòmica dels ajuntaments de mà de l’alcalde 
Josep M. Cruset. 

La Brigada Municipal ha col·laborat amb 
l’Institut Joan Guinjoan per construir un hort 
al pati del centre, juntament amb el grup 
d’alumnes de l’Aula Oberta. 

L’Ajuntament de Riudoms va lliurar, el 8 de juny, els premis per als alumnes amb els millors 
expedients de Batxillerat (BAT) i Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) de la promoció 2015-
2017 de l’Institut Joan Guinjoan. La dotació total dels premis és de 2.000€. 
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El dissabte 19 de maig al vespre, la Casa Pairal 
d’Antoni Gaudí va obrir les seves portes per celebrar 
La nit dels museus. Al finalitzar la visita, els 
assistents van poder gaudir d’un concert a càrrec 
d’alumnes de l’Escola Municipal de Música. 

El Teatre Auditori Casal Riudomenc va oferir visites 
guiades amb motiu del Dia Internacional del Teatre, 
que té lloc el 27 de març. La visita va permetre 
conèixer les interioritats i espais de l’equipament 
que habitualment queden amagats del públic.

Els dies 19 i 20 de maig va tenir lloc la 8a Festa 
Medieval organitzada per l’AMPA de l’Escola Cavaller 
Arnau. A més a més de les actuacions i els tallers, es 
va fer una mostra d’oficis i jocs medievals. L’actuació 
d’aus rapinyaires va generar molta expectació. 

L’Ajuntament va col·laborar, el 12 de maig, en la 
IV Caminada solidària “Fem camí tots junts contra 
el càncer” que organitza, anualment, la delegació 
de Riudoms de la Lliga contra el Càncer de les 
Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 

El diumenge 22 i el dilluns 23 d’abril, la plaça de 
l’Església va concentrar el conjunt d’activitats que 
es van programar per la Festa de Sant Jordi. 

Més de 400 persones van participar a la 5a edició del 
Concurs de Paelles que va tenir lloc el dia 1 de maig 
a les instal·lacions del Pavelló Municipal d’Esports. 

Notícies breus
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Planificar per garantir el futur

Màxim control informatiu, mínima pluralitat

La CUP demana una taula de negociació per a la gestió de l’aigua

La planificació és fonamental pel desenvolupament 
d’un poble, ja que garanteix que tot allò que es 
porta a terme forma part d’una estratègia conjunta 
i coherent amb el model de poble. Per altra banda, 
la planificació evita tant la improvisació com el 
gastar temps i recursos de manera poc eficient.

Sense anar més lluny, les obres i les accions que a 
dia d’avui es porten a terme a Riudoms, han estat 
planificades i preparades en els darrers anys.

És per això que des de l’Equip de Govern sempre 
dediquem els esforços en dues direccions clares: 

per un costat en treballar en el dia a dia i per l’altra 
en planificar el futur.

En aquest sentit, a començament de mandat, ens 
vam fixar diferents línies estratègiques. El Pla de 
Govern, el Nucli Antic de Riudoms, el Comerç Local, 
el Jovent i el Turisme són exemples d’aquestes 
línies estratègiques.

• El Pla de Govern articula els compromisos 
electorals que vam adquirir en les darreres 
eleccions municipals, per tal de poder-los portar 
a terme durant aquest mandat.

Aquest article l’hem entregat el 22 de maig, però 
no sabem quan es publicarà. De fet, encara no 
s’ha publicat el butlletí anterior, per al qual la data 
límit de presentació d’articles era el 20 de març. 
No el vam presentar.

El govern municipal imposa unes dates límits 
de presentació dels articles i després publica el 
butlletí quan a ell li sembla. Per què hem d’escriure 
un article sobre un tema d’actualitat si quan veurà 
la llum segurament aquest article ja haurà passat 
a la història? Per què si a principi d’any es marquen 
unes dates límits de presentació dels articles als 

grups municipals, no es defineixen també unes 
dates de publicació del butlletí?

Per evitar aquest tipus d’actuacions arbitràries, 
l’abril de 2015 -a proposta d’ERC- es va aprovar 
la creació d’un consell de redacció i la revisió de 
tots els mitjans/canals de comunicació municipals. 
Han passat tres anys i tot segueix igual. Bé, en 
realitat hi ha una novetat negativa: en el darrer 
ple -el de maig d’aquest any- el govern municiapl 
va admetre que no crearà el consell de redacció. El 
motiu que va donar? Hi ha altres ajuntaments que 
no tenen un consell de redacció. Quina excusa més 

Des de fa uns mesos la CUP de Riudoms, Reus 
i el Priorat treballem conjuntament per tal de 
clarificar quina és la gestió de l’aigua a les nostres 
comarques, i sobretot als pantans de Siurana i 
Riudecanyes.

Els dos ens amb més responsabilitat en aquest 
tema són l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes 
(CRPR). L’ACA s’ocupa, entre d’altres, de la gestió 
integral de les conques a tot el Principat. La CRPR 
posseeix i gestiona el pantà de Riudecanyes.

L’aigua provinent d’aquest pantà abasteix diferents 
municipis, entre ells Riudoms. L’Ajuntament té 
una concessió de la CRPR que li permet utilitzar 
anualment 182.500 m3 d’aigua. A més, també 
disposa d’aigua per a ús de reg (és titular de 147 
drets de reg).

Des de la CUP creiem que hi hagut una mala gestió 
per part de l’ACA: aquesta hauria d’haver exigit 
el compliment d’una Directiva de la Unió Europea 
que estableix el cabal ecològic del riu Siurana. 
També denunciem manca de transparència i mala 

Opinió dels Grups Municipals
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Planificar per garantir el futur

Màxim control informatiu, mínima pluralitat

La CUP demana una taula de negociació per a la gestió de l’aigua

• El Pla de Dinamització del Nucli Antic reforça 
el paper del cor del poble, tant des del punt de 
vista social i econòmic com l’urbanístic. Les obres 
que aquests mesos estem veient als carrers 
d’aquesta zona del poble formen part d’aquesta 
línia estratègica.

• El Pla de Dinamització del Comerç Local impulsa 
un comerç de proximitat, de qualitat i treballa per 
connectar les compres dels veïns amb el poble.

• El Pla Local de Joventut fixa les diferents 
propostes i accions a realitzar per tal d’apoderar 

el jove i fer-lo encara més actiu en el nostre 
municipi.

• I ja mirant cap a fora, el Pla de Dinamització 
Turística determina els actius turístics de 
Riudoms i tot allò que hem de fer per tal de 
promocionar-nos com a poble, atreure visitants i 
generar així un major dinamisme.

Aquests exemples de línies estratègiques, 
juntament amb la feina ja feta en altres àmbits a 
dia d’avui, permet tenir un poble amb un present i 
un futur garantit.

trista! Us imagineu que algú digués que no cal que 
TV3 sigui un canal de televisió plural i de qualitat 
perquè TV1 tampoc ho és? Ja està tot dit.

Mentrestant, el butlletí ha canviat de disseny i 
aquest canvi no s’ha debatut enlloc: quin cost ha 
tingut? amb quin objectiu s’ha fet? qui l’ha realitzat? 
A més, des de fa unes setmanes, el govern ha creat 
una plaça eventual de “Cap de comunicació”. En 
altres paraules, és tracta d’un càrrec de confiança 

de l’alcalde. I, ves per on, entre la llarga llista de 
funcions que realitzarà aquesta persona no hi ha 
la supervisió del butlletí. Què farà doncs? A què es 
dedicarà?
Segurament el que passa amb el butlletí és que 
està hipercontrolat directament per l’alcalde… 
Aquest és el seu estil de lideratge:
màxim control i dirigisme, mínima autonomia i 
pluralitat informativa.

gestió del pantà per part de la CRPR, especialment 
relacionada amb el control sobre l’ús dels drets 
de reg als municipis.

D’altra banda, la climatologia mediterrània i les 
conseqüències del canvi climàtic han generat en 
els darrers anys un augment en el dèficit d’aigua 
dels pantans. Així doncs, Riudoms podria trobar-
se amb algunes restriccions d’aigua provinent 
del pantà de Riudecanyes, afectant en part a 
l’Ajuntament i especialment als pagesos que tenen 
drets de reg i necessiten l’aigua per garantir el 

desenvolupament dels seus cultius.

Per tot això la CUP ha proposat que l’ACA creï una 
taula de negociació on hi participin els diferents 
actors involucrats. Per nosaltres aquesta 
qüestió no ha de suposar una confrontació entre 
territoris, sinó una oportunitat per establir un 
pla de gestió global dels recursos hídrics que 
garanteixi el desenvolupament social i econòmic 
de les comarques del Priorat, el Baix Camp i el 
Tarragonès.

Grup Municipal del PDeCAT

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Grup Municipal de la CUP
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