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DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA

En e ls  temps actua ls , 
el càncer és una de les 
malal t ies que més ens 
colpeja com a societat i 
que, per tant, més ens 
preocupa com a ciutadans.

La lluita contra el càncer 
es  fonamenta  en  t res 
grans pilars: la prevenció, 
la detecció precoç i la cura 

mitjançant la medicina. 

Per prevenir el càncer, és fonamental eliminar 
els factors de risc com ara el tabac i l’alcohol, i 
a la vegada potenciar els hàbits saludables com 
ara realitzar activitat física o mantenir una dieta 
variada i saludable.

Però si malgrat tot, la malaltia apareix, és 
absolutament primordial poder-la detectar el més 
aviat millor.

És en aquest sentit, que durant els darrers temps 
l’Ajuntament de Riudoms i la Fundació de la 
Lliga Contra el Càncer hem mantingut múltiples 
reunions de treball per tal de poder aplicar a 

Riudoms el programa de cribratge del càncer de 
còlon i recte.

Aquest tipus de càncer és el més freqüent i per 
tant, enteníem que era absolutament prioritari 
poder fer aquestes senzilles proves als veïns de 
Riudoms per tal de detectar-ne precoçment els 
possibles casos de càncer i així actuar abans que 
la malaltia progressi.

La prova és extremadament senzilla i es realitzarà 
de manera automàtica a totes les persones d’entre 
50 i 69 anys, les quals rebran una carta a casa per 
tal de realitzar-se la prova. Aquelles persones de 
més edat, també se la podran realitzar sol·licitant-
ho al CAP de Riudoms.

Així doncs, des d’aquest moment implementem a 
Riudoms aquest programa de mèdic de detecció 
mitjançant el qual s’incrementa la capacitat de 
lluita contra el càncer de còlon i recte.

 

Josep M. Cruset Domènech    

Alcalde

Un pas endavant en la lluita contra el càncer
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Construcció del nou gimnàs de 
l’Escola Beat Bonaventura

Neteja periòdica dels                      
dipòsits d’aigua municipals

Adquisició de nínxols del       
Cementiri Municipal

A la part nova del Cementiri Municipal s’ha 
construït una sèrie de nínxols individuals i dobles. 

Aquelles persones interessades en l’adquisició 
d’un títol de concessió de dret funerari sobre 
els nous nínxols del Cementiri Municipal, poden 
passar per les ofi cines d’atenció al públic de 
l’Ajuntament on se les informarà del procediment 
a seguir per a la seva obtenció.

Més informació al 977 850 350.

El mes de novembre s’han iniciat les obres per a la construcció del nou 
gimnàs de l’Escola Beat Bonaventura. Aquest equipament comptarà 
amb una pista poliesportiva, un magatzem per desar material esportiu, 
dos despatxos, i un petit escenari. Les obres es preveuen fi nalitzar 
aquest mes de desembre. El pressupost per l’execució de l’obra és 
de 166.000 €, dels quals 50.000 € aniran a càrrec del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Subvenció de la Diputació de 
Tarragona

Adjudicació del Bar del                
Casal Riudomenc

A mitjans del mes de novembre, el bar del Casal Riudomenc ha 
tornat a obrir les seves portes al públic. L’adjudicatària ha estat la 
Sra. Catalina Ciobanu, propietària també del Bar Katy.

La Diputació de Tarragona ha 
concedit una subvenció per un 
import de 20.000 € per destinar-los a 
la construcció del nou element festiu 
de Riudoms, El Cavall dels Germans 
Nebot, que es va estrenar el passat 
mes de juliol per la Festa Major de 
Sant Jaume.

S’amplia l’oferta de fi bra òptica a 
Riudoms

A principis de l’any 2018, l’empresa ADAMO ampliarà la fi bra òptica 
a tota la població residencial de Riudoms i al polígon El Prat. 

ADAMO és una companyia sueca que utilitza la xarxa d’Orange per 
donar cobertura al servei de mòbils i ofereix internet a velocitat de 
1000MB de pujada i 300MB de baixada, servei de telefonia mòbil i 
fi xa, podent contractar qualsevol dels serveis per separat. 

D’altra banda, la companyia Más Móvil ha presentat a l’Ajuntament 
el seu projecte de desplegament de fi bra òptica que permetrà que 
altres companyies d’internet puguin utilitzar aquesta xarxa per oferir 
els seus serveis (Orange, Jazztel,...).

Durant el mes d’octubre, la Brigada Municipal va efectuar la neteja 
dels dipòsits d’aigua municipals amb la finalitat de retirar els 
sediments que es concentren al fons i de desinfectar les parets de 
les incrustacions. 

Aquesta tasca es realitza periòdicament, tal com marca la legislació, 
i s’ha fet amb l’ajut econòmic de la Diputació de Tarragona.
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Festes en honor al Beat Bonaventura Gran

Concert dels alumnes de l’Escola Municipal de Música a la 
Llar de Jubilats per celebrar Santa Cecília.

El diumenge 26 de novembre es va celebrar l’Homenatge a la Vellesa amb una missa en honor als homenatjats, on van actuar 
els alumnes de l’Escola Municipal de Música i es va fer l’acte d’homenatge al Sr. Josep M. Baiges Jansà. La jornada va fi nalitzar 
amb un dinar de germanor a la sala multiús del Casal Riudomenc.

Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Maricel de Mataró 
a la plaça de l’Església.

El diumenge 26 de novembre, al Casal Riudomenc, va tenir 
lloc l’obra “La treva” de Julio Manrique.

Ofrena del ciri de la vila durant la Missa concelebrada en honor 
al Beat Bonaventura del dissabte 25 de novembre.
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L’hora del conte inicia la seva 
temporada amb novetats

L’Ajuntament signa un conveni amb 
Caixabank pels dinars solidaris

Xerrada informativa sobre el 
Programa de detecció precoç del 

càncer colorectal

Riudoms segueix atraient      
l’interès del Japó

L’Ajuntament treballa en la redacció 
del NOFC de la Llar d’Infants

La televisió japonesa de Sapporo va visitar Riudoms, el 4 de 
novembre, per realitzar un documental sobre els orígens d’infantesa 
d’Antoni Gaudí i el treball de l’arquitecte Hiroya Tanaka. 

La delegació va visitar llocs rellevants del poble com l’església, l’ermita 
de Sant Antoni, el Mas de la Calderera, la Casa pairal d’Antoni Gaudí 
i la plaça de l’Arbre. També, el 12 de novembre, un grup de japonesos 
va visitar Riudoms acompanyats del senyor Tanaka.

El dimarts 20 de novembre, la sala multiús del Casal Riudomenc va 
acollir una xerrada informativa sobre el Programa de prevenció del 
càncer de còlon i recte a Riudoms, en col·laboració amb la FUNCA, 
la Lliga contra el càncer i el CAP de Riudoms.

Aquest programa s’adreça, especialment, a tots els homes i dones 
d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla 
prova a casa.

Un any més, la Biblioteca Pública 
Municipal Antoni Gaudí ha 
inaugurat el curs 2017-2018 de 
L’hora del conte. El dissabte 21 
d’octubre, la contacontes Eugènia 
González La Rosa va  oferir-nos 
l’espectacle “Visca la biblioteca!”.

Aquest curs, a diferència dels 
altres, l’activitat és quinzenal, i 
té lloc els dissabtes a les dotze 
del matí. A més, combinarà la 
narració de contes per part de 
voluntaris amb alguns tallers de 
manualitats relacionats amb la 
història que s’ha explicat.

L’Ajuntament i la Fundació Bancària Caixabank han signat un conveni 
per afavorir el desenvolupament de diverses activitats de caràcter 
social entre les quals hi ha la renovació del programa «Riudoms solidari 
amb la gent gran» que, des de fa uns anys, es desenvolupa amb èxit 
d’acollida des de la Regidoria de Benestar Social i que té per objectiu 
atendre diferents situacions de necessitat de la gent gran del municipi. 

L’import de l’aportació econòmica de la Fundació Bancària «la Caixa» 
per dur a terme el programa és de 3500 €. 

La Llar d’Infants està redactant 
les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre (NOFC) 
d’acord amb el que estableix el 
Decret 102/2010, d’autonomia 
dels centres educatius.

Les NOFC apleguen el conjunt 
d’elements relacionats amb 
l’estructura organitzativa dels 
centres d’acord amb els objectius 
proposats en el Projecte Educatiu 
del Centre i regulen aspectes 
relacionats amb la participació de 
la comunitat escolar en la vida del 
centre i concreten les normes de 
convivència del centre.
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Arrenca el cicle de xerrades “Entre 
tots eduquem” del curs 2017-2018

El dimarts 7 de novembre, va tenir lloc la primera xerrada del cicle 
«Entre tots eduquem» del curs 2017-2018. En aquesta ocasió, 
Arantxa Coca Vila, psicopedagoga i doctora en Psicologia, va parlar 
del desenvolupament emocional del nen del 0 als 12 anys i va aportar 
eines pràctiques per a pares i educadors per tal de fomentar una 
bona comunicació emocional. 

Aquest cicle, com en el curs anterior, ofereix xerrades trimestrals que 
tracten temes d’interès relacionats amb l’entorn dels infants i joves de 
l’àmbit de l’educació i de la salut, i sempre des d’una perspectiva escolar 
i familiar perquè l’educació dels fi lls i fi lles sigui coordinada i conjunta.

L’Ajuntament de Riudoms va aprovar, en el Ple municipal del 26 
de juny, l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya en l’àmbit dels vigilants 
municipals. El conveni, signat conjuntament amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, pretén establir la coordinació 
i col·laboració entre aquestes dues administracions públiques 
en matèria de seguretat pública, que permet fer ús d’una xarxa 
comuna de radiocomunicacions mòbils que dóna cobertura a tots els 
col·lectius professionals implicats en la seguretat i les emergències 
de Catalunya. 

El 26 de setembre, la Unitat de Gestió de Flotes de l’Ofi cina de 
Coordinació de la xarxa RESCAT lliurà el terminal al Regidor de 
Seguretat Ciutadana de Riudoms, el Sr. Carles Garcia, i el mateix dia 
una unitat dels Mossos d’Esquadra va realitzar la formació necessària 
als agents del cos de la Guàrdia Municipal.

L’Ajuntament s’adhereix a la xarxa 
RESCAT

El dijous 2 de novembre, l’Ajuntament va organitzar un curs DEA, 
sobre el funcionament dels desfi bril·ladors externs automàtics, per a 
les entitats que disposen d’aquest aparell en les seves instal·lacions 
com és el cas de les esportives i de la Llar de Jubilats, i també per 
al personal de l’administració pública suscpetible de fer-ne ús com 
són el cos de la Guàrdia Municipal i del Pavelló Municipal d’Esports. 

La formació va anar a càrrec d’una empresa externa i va ser totalment 
pràctica, en la qual els assistents van aprendre a utilitzar correctament 
un desfi bril·lador i a realitzar les maniobres de Suport Vital Bàsic, 
perquè siguin capaços d’actuar en cas d’una aturada cardiorespiratòria.

Entitats riudomenques i personal 
de l’administració participen en un 

curs DEA

S’inicia la temporada de cursos, 
xerrades i tallers amb noves 

propostes
El mes d’octubre van començar els cursos i tallers que organitza 
anualment la Regidoria de Formació. Per al curs 2017-2018, es 
mantenen algunes activitats d’altres anys i se n’ofereixen d’altres 
de noves com són el Curs bàsic d’anglès, el Taller de decoupage, 
i el Curs “Imagina amb colors” d’iniciació al dibuix i a la pintura, els 
quals han tingut una enorme expectació.

Pel que fa a les xerrades, continua l’oferta de conferències de les 
Aules d’extensió universitària per a majors de 55 anys, en col·laboració 
amb la URV, i el 8è Cicle de xerrades “Envelliment actiu i de qualitat” 
amb noves temàtiques. 
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Només cal guanyar una vegada

La feina avança a bon ritme

És curiós com han canviat els cants de 
les concentracions i les manifestacions 
independentistes. Si fa pocs mesos el clam 
In inde independència era l’hegemònic, 
ara ha deixat pas als crits de Llibertat o 
Llibertat presos polítics. I aquesta situació 
no deixa de ser símptoma que ha canviat 
allò que l’independentisme demana. I estem 
rebaixant pretensions. Òbviament el més 
essencial és que els Jordis i els Consellers 
–tant els empresonats com els exiliats– 
tornin a casa, però tampoc podem permetre 
entrar en el joc discursiu de l’estat. Hem de 
seguir cantant tan fort com puguem que els 
volem a casa però també que no ens hem 
oblidat de la independència. I ho hem de fer 
per ells, gent que ha perdut la llibertat per 
defensar uns ideals. Sí, són presos polítics, 

ho maquillin com ho maquillin.

Per l’estat espanyol segueix valent tot 
per preservar la unitat territorial, un valor 
més preuat fi ns i tot que els propis drets 
humans. Ens van apallissar l’1 d’octubre per 
anar a votar, han defenestrat els Mossos 
d’Esquadra per no contribuir a la seva set 
de sang i es volen carregar la immersió 
lingüística només perquè no segueix la seva 
visió castellanocèntrica del món. En resum, 
ens volen agenollats i humiliats com a país. 
Ara es lluita contra els independentistes, 
però la deriva autoritària que ha començat 
castigarà i reprimirà qualsevol que posi en 
qüestió els dictats del govern.

L’estat espanyol ha evidenciat que si no 
guanyem aquesta lluita ens espera una 

repressió que anirà en augment. Poc a poc 
van desfi lant pels jutjats alcaldes, bombers, 
mestres i fi ns i tot ciutadans sense cap 
tipus de càrrec públic. Aquests són els seus 
arguments. La seva repressió ha convertit 
la independència en necessitat. Però tenim 
una sort. Històricament hem perdut moltes 
vegades però només ens cal guanyar 
una sola vegada per aconseguir la plena 
autonomia com a país.

Nosaltres també volem acabar amb aquest 
Procés que tan critiquen. I la millor manera 
per passar pàgina és amb una victòria 
àmplia de l’independentisme, que posi les 
bases per començar a escriure la nostra 
història.

Darrerament hem rebut vàries consultes sobre 
actuacions de la “policia local” de Riudoms.Des 
d’aquí volem aclarir que Riudoms no té un cos 
de policia local. Té un cos de vigilants.

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals diu que els municipis que no disposin de 
policia local es poden dotar de vigilants perquè 
exerceixin únicament les següents funcions:

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions 
i dependències municipals.

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, 
d’acord amb les normes de circulació.

c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de 
protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis.

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les 
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les 
altres disposicions i actes municipals.

L’anomenada llei deixa clares les funciones que 
pot realitzar el cos de vigilants. Tot el que no es 
pogui incloure en un dels 4 punts anteriors els 
vigilants no ho poden fer i ho han de derivar 
cap als Mossos d’Esquadra. Per aquest motiu 
moltes de les actuacions del cos de vigilants de 
Riudoms estan limitades per les funcions que 
poden realitzar.

El nom també porta a confusió i clar aclarir-ho. La 
llei permet nomenar als vigilants com a

guàrdies, vigilants, agents o algutzils, i regula 
les denominacions “policia municipal” i “guardia 

urbana” com a substitutes de policia local. Per 
tant, a Riudoms no és correcte que s’utilitzi el 
terme “guardia urbana” per referir-se al cos de 
vigilants.

Des d’ERC hem presentat vàries iniciatives per 
tal de reconvertir el cos de vigilants en policia 
local però sempre ens hem trobat amb l’oposició 
de l’equip de govern de CiU. Els avantatges 
que comportaria per la població de Riudoms 
compensaria l’increment de costos que suposaria 
la implementació. Per exemple, ara ens trobem 
que si un riudomenc ha de presentar un denúncia 
els vigilants el redirigirant cap a la comissaria dels 
mossos de Reus o de Cambrils, ja que ells no la 
poden tramitar.

La feina diària de l’Equip de Govern del 
PDECAT al capdavant de l’Ajuntament 
va sumant resultats i es van assolint els 
compromisos de les passades eleccions 
municipals.
És impossible llistar aquí tot el que ja s’ha 
fet, però en podem posar uns exemples que 
acrediten que la feina avança a bon ritme:
Pel que fa a la modernització del Nucli Antic, 
ja hem començat les obres de remodelació 
del carrer Major, i en breu ho farem als carrers 
Sant Josep, Sant Joan i Sant Tomàs. També 
hem programat els recursos econòmics pels 
carrers restants, que es començaran durant 
el primer semestre del 2018.
També dins del Nucli Antic, hem aconseguit 
150.000€ de la Diputació de Tarragona per 
tal de consolidar l’edifi ci de Les Monges i 

arranjar el seu entorn.
En l’àmbit social hem ampliat el programa 
Bon dia i Bona nit per fer un seguiment diari 
a les persones que viuen soles i hem dotat 
els recursos econòmics necessaris per 
garantir els aliments als més desafavorits.
En allò referent a la salut, s’han iniciat les 
proves de detecció precoç del càncer de 
còlon i s’han ampliat els Serveis Sanitaris 
del CAP de Riudoms.
En relació amb l’atenció ciutadana, hem 
ampliat l’horari d’atenció al públic i ja s’estan 
fent les obres per adequar les oficines 
de l’Ajuntament i facilitar-hi l’accés a les 
persones amb mobilitat reduïda.
Pel que fa a les instal·lacions esportives, 
estem executant en aquests moments un 

Pla de Millora del Pavelló Municipal per 
tornar-lo a deixar en òptimes condicions 
després de més de 20 anys de servei.
Pel que fa a la Seguretat Ciutadana, hem 
ampliat la plantilla d’agents i els hem dotat 
d’un nou vehicle.
I des del punt de vista tributari, hem congelat 
els impostos, hem rebaixat l’IBI i hem activat 
amb BASE el pagament fraccionat dels 
impostos municipals, facilitant així la seva 
gestió per les famílies.
Aquests són uns petits exemples de la feina 
feta i que, en propers articles, us anirem 
ampliant. Però està clar que l’esforç diari 
fa que anem assolint els objectius que ens 
havíem compromès amb vosaltres.

Vigilants versus Policia Local



Ajuntament de Riudoms8

 octubre - novembre de 2017  Núm. 119

Resultats de la Consulta de la Fira de l’Avellana 2017
En el marc de l’edició 2017 de la Fira de l’Avellana, l’Ajuntament 
de Riudoms va realitzar, com cada any, la consulta de participació 
ciutadana per tal que els veïns de Riudoms poguessin expressar 
la seva opinió sobre diferents temes de caràcter local. 

D’una banda, es tractava d’escollir els quatre projectes d’entitats 
locals més interessants per Riudoms d’un total de dotze 
propostes i, de l’altra, es proposaven dues opcions per reformar 
la plaça Mare Cèlia.

Com en les edicions anteriors, l’Ajuntament ha obert novament una línia addicional de col·laboració amb les entitats perquè aquestes 
puguin dur a terme els seus projectes ajudant amb una dotació econòmica per valor conjunt de 6.000 €, els quals es reparteixen de 
la forma següent: quatre actuacions d’entitats de com a màxim 1.000 € i quatre actuacions d’entitats de com a màxim 500 €.

Projectes guanyadors de les entitats locals

Projectes guanyadors de 1000€

- Ajuda psicosocial i econòmica als afectats de càncer i a les seves 
famílies (Lliga contra el càncer)

- Per una vida la prevenció és clau: adquisició d’un desfi bril·lador 
extern automàtic (AMPA Institut Joan Guinjoan)

- Recuperació del toc de les 4 campanes del campanar (Parròquia 
de Sant Jaume Apòstol)

- Equipament per al nou gimnàs de l’Escola Beat Bonaventura 
Gran (AMPA Escola Beat Bonaventura)

Projectes guanyadors de 500€

- L’Hivernacle, un lloc d’hivern per les plantes i d’aprenentatge 
pels nens/es (AMPA Escola Cavaller Arnau)

- Arranjament d’un magatzem (Càritas Parroquial)

- Cicle de concerts culturals (Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Riudoms)

- Taula de rescat per a l’equip de salvament (Amics de Riudoms)

    Reforma de la plaça Mare Cèlia
Com s’ha anat informant, en aquest mandat s’està treballant en 
la dinamització del Nucli Antic de Riudoms. Atès que aquest és 
un dels eixos centrals d’aquesta legislatura, des de l’Ajuntament 
de Riudoms es vol conèixer l’opinió sobre la millora i rehabilitació 
dels espais que actualment ocupen l’antic Edifi ci de les Monges. 

Els estudis tècnics realitzats proposen la viabilitat de dues opcions, 
les quals fomenten de manera diferent la millora de l’entorn de la 
plaça. Els resultats que s’han obtingut a la pregunta quina opció 
creus més adequada per l’espai de l’Edifi ci de les Monges són 
els següents:

Opció B: Ampliar la plaça Mare Cèlia i convertir-la en una 
zona verda i de joc infantil

Opció A: Transformar l’edifi ci antic com a Museu Històric 
Municipal

52% 48%

Una vegada obtinguts els resultats de la consulta, els veïns de 
Riudoms han considerat que els projectes més interessants per 
al poble, als quals se’ls dotarà amb un ajut extraordinari, són els 
següents:


