
Butlletí d’Informació Municipal 
de l’Ajuntament de Riudoms

Núm.
Febrer 2019
129BIM

www. riudoms.cat | ajuntament@riudoms.cat | tel. 977 850 350

Avancen les obres 
de l’edifici de les 
Escoles Velles

Pàg. 4



Sergi Pedret Llauradó
spedret@riudoms.cat
Alcaldia, Governació, Serveis Públics

Xavier 
Gallego Seuba
xgallego@riudoms.cat
Urbanisme, Activitats, 
Medi Ambient i Nucli Antic

Verònica 
Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat
Festes

Maria
Cros Torrents
mcros@riudoms.cat
Ensenyament, Política
Lingüística, Joventut, 
Lleure, Informació Municipal,
Cultura, Casal Riudomenc

Carles 
Garcia Jardí
cgarcia@riudoms.cat
Esports, Seguretat 
Ciutadana, Circulació

Marcel·lí 
Garriga Masdeu
mgarriga@riudoms.cat
Regidor ERC-Avancem-AM

Jordi 
Domingo Ferré
jdomingo@riudoms.cat
Hisenda, Agricultura,
Participació i Transparència

Mireia 
Massó Ametller
mmasso@riudoms.cat
Promoció Turística, Sanitat, 
Escola de Música

Montse 
Corts Vilaltella 
mcorts@riudoms.cat
Benestar Social, Gent 
Gran, Ocupació i 
Formació, Protocol

Jordi 
Ortiz Boria
jortiz@riudoms.cat
Regidor ERC-Avancem-AM

Equip de Govern - PDeCAT

Oposició

Sumari

BIM
Butlletí Informatiu Municipal

Publicació mensual
Exemplar de difusió gratuïta

Edita:
Ajuntament de Riudoms
C/ Major, 52
43330 Riudoms
www.riudoms.cat
ajuntament@riudoms.cat
977 850 350

Redacció i coordinació:
Àrea de Comunicació
premsa@riudoms.cat

Fotografies:
Ajuntament de Riudoms
Alba Mariné 
Carles Viñuales

Impressió:
Producciones MIC, S.L.

Dipòsit Legal:
T-167/03

Tirada:
2.500 exemplars

Aquesta és una publicació 
gratuïta que edita l’Ajuntament 
de Riudoms. Si algun veí o 
veïna no l’ha rebuda a casa 
seva, pot dirigir-se a les Oficines 
de l’Ajuntament de Riudoms, 
facilitar les dades de contacte 
i sol·licitar-ne un exemplar. 

Pere 
Campiñez Salas
pcampinez@riudoms.cat
Regidor CUP

Roser 
Torres Sanz
rtorres@riudoms.cat
Regidora CUP

Escrit de l’Alcalde 3
Visita d’obres a les Escoles Velles 4
Millores al Nucli Antic 5
Regidoria de Serveis Públics 5   
Disminueixen les denúncies a Riudoms 6
Campanya #PelsValents 7
Notable per a les instal·lacions esportives 8
L’alcalde assisteix a l’acte de l’ACM  8
Quadern especial 9
Regidoria d’Ensenyament 17

Regidoria de Cultura 18
Riudoms acollirà el 2n Concurs d’Enceses 18
Finalitza el cicle “Teatre de prop” 19
Nou curs de fotografia 19
Diada castellera de Sant Jordi 20
Segonamà a l’Espai Jove 20
En marxa la campanya “Jo li ho recullo” 21
Guies turístics visiten els orígens de Gaudí 21
Opinió dels grups municipals 22
Sabies que... 24

Eugenia
Montalvo Marín
emontalvo@riudoms.cat
Comerç Local, Promoció 
Econòmica



3   \www.riudoms.cat

Compromís amb el futur de Riudoms
Escrit de l’Alcalde

L’equip de govern manté 
ferm el seu compromís 
amb els veïns i veïnes 
de Riudoms per estar 
preparats per fer front als 
reptes que tenim al davant. 
El nostre poble és conegut 
i reconegut per la gran 
activitat impulsada per les 

entitats i associacions en totes les vessants: 
socials, cultural, esportiva i festiva. Per això, 
el suport econòmic i logístic al teixit associatiu 
sempre ha estat una prioritat per a l’ajuntament 
amb l’objectiu d’acompanyar les diferents 
entitats en la seva tasca dinamitzadora.

Les obres de millora de l’edifici de les 
Escoles Velles i de l’antiga llar de jubilats 
representaran un avenç en el suport a la 
gent que està compromesa i implicada amb 
la tradició, la cultura 
i el lleure del nostre 
poble. La reforma 
de les Escoles Velles 
contribuirà a crear 
espais per almenys 7 
entitats que facilitaran 
la seva organització 
interna i activitats. I en 
paral·lel, l’adequació de 
l’antiga llar de jubilats 
permetrà que les entitats vinculades a les 
arts escèniques disposin d’un espai idoni per 
reunir-se i assajar amb comoditat.

L’esforç inversor d’aquests darrers anys també 
s’ha traduït en millores en el nucli antic amb 
la ferma intenció de crear un entorn atractiu 
que faciliti la promoció del comerç local i del 
turisme. La reforma d’un important nombre 
de carrers del nucli antic, com per exemple 
els carrers Major, Sant Josep, Gaudí, Sant 
Bonifaci, Sant Pere, Sant Joan, Sant Tomàs; 

les obres de consolidació de Les Monges; la 
millora de l’enllumenat; la nova il·luminació de 
la plaça de l’Església i la potenciació de les 
festes i esdeveniments, són algunes accions 
d’un conjunt de mesures que permetran 
dinamitzar millor el centre històric de Riudoms. 

Aquest impuls inversor també s’ha traslladat a 
altres zones del municipi, tant per millorar la 
qualitat de vida dels veïns com per continuar 
l’esforç de modernització de l’entorn urbà. En 
aquesta línia, les obres de millora en els carrers 
Mont-roig i Vinyols, i l’habilitació de dues 
zones d’aparcament, resoldran la mobilitat i la 
circulació del barri Ferrant. En altres àmbits, cal 
destacar actuacions com la millora dels camins 
agrícoles, l’enjardinament d’espais verds, la 
construcció del nou gimnàs de l’Escola Beat, 
el rellançament de l’Espai Jove, les millores al 
Pavelló d’Esports Municipal, etc.

Aquestes actuacions, 
entre moltes d’altres, 
junt amb els programes 
sectorials per potenciar 
el nucli antic, comerç, 
turisme, educació i 
joventut, responen 
a la voluntat d’estar 
preparats per fer front 
als reptes d’ara i de 

futur. Uns reptes que necessiten que treballem 
tots junts, unint esforç i experiència, per 
situar Riudoms entre els municipis amb més 
benestar i més qualitat de vida. Com podeu 
veure, estem preparats i decidits, i volem fer 
aquest camí amb tots vosaltres.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Treballem tots junts, 
unint esforç i experiència, 

per situar Riudoms entre els 
municipis amb més benestar
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Visita d’obres a l’edifici de les 
Escoles Velles

Regidoria d’Urbanisme

L’alcalde, Sergi Pedret, acompanyat del regidor 
d’Urbanisme, Xavier Gallego i els tècnics 
municipals, van visitar les obres de remodelació 
i millora de l’edifici de les Escoles Velles.

La intervenció a les antigues escoles de 
Riudoms implica una inversió al voltant de 
mig milió d’euros. Les obres, iniciades l’any 
passat, entren en l’etapa final de la primera 
fase del projecte. Aquesta primera intervenció 
consisteix en la rehabilitació de la planta baixa 
i la planta primera, i en la construcció d’un nou 
nucli de comunicació vertical, escala i ascensor, 
per adequar l’equipament a la normativa 
d’accessibilitat i a les exigències bàsiques en 
matèria de seguretat en cas d’incendi. 

L’edifici es destinarà a allotjar una gran part 
de les entitats i associacions de Riudoms. 
D’aquesta manera, junt amb la rehabilitació 
de l’antiga llar de jubilats, les entitats del 
teixit associatiu riudomenc disposaran d’un 
espai propi per realitzar les seves activitats 
de caire cívic, docent i cultural.

El projecte de reforma de l’espai de les 
«Escoles Velles» s’ha fet de la mà de les 
entitats de Riudoms. Els regidors del govern 
municipal han mantingut contactes bilaterals 
amb les entitats i associacions del seu 
àmbit d’actuació per informar del projecte 
i per valorar conjuntament les necessitats 
d’ubicació, d’espai i de mobiliari de les 
entitats. I d’aquest treball conjunt, se n’ha 
derivat el disseny de cada espai per a les 
entitats del poble.
 
Les entitats que desenvoluparan les seves 
activitats a les «Escoles Velles», un cop s’acabi 
aquesta primera fase, són: l’Esplai Riudomenc, 

a la planta baixa, i a la primera planta, “Revista 
L’Om”, l’”AMPA Escola Beat Bonaventura Gran”, 
Tallers de Colors”, “Vol i Boixet”, “AMPA Institut 
Joan Guinjoan” i Associació “Bella Llar”.

A més a més, al primer pis, hi haurà una sala 
de reunions amb capacitat per a més de 100 
persones que es destinarà a les reunions 
de les associacions, trobades, xerrades, 
formació, etc.
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La Brigada Municipal ha renovat els senyals 
de circulació del nucli antic i també alguns 
d’altres vies públiques del poble. 

L’Ajuntament ha adquirit una màquina de 
neteja per a l’Escola Cavaller Arnau per 
facilitar les tasques diàries de manteniment.

Des de fa unes setmanes, els carrers de Sant 
Joan i Sant Tomàs ja estan completament 
reformats. Aviat, s’iniciaran les obres de millora 
del carrer de Vinyols.

Renovació de 
senyals verticals 

Les millores al nucli antic

Nova màquina de 
neteja

Regidoria de Nucli Antic

Regidoria de Serveis Públics

L’Ajuntament explica als veïns i veïnes del nucli 
antic la iniciativa “Apadrina una jardinera” 
que aviat posarà en marxa amb l’objectiu 
d’augmentar l’atractiu dels seus carrers. 
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L’any 2018, les denúncies van disminuir un 6% a 
Riudoms, respecte a les dades de l’any anterior 
(2017). Concretament, es van registrar 14 
denúncies menys, passant de 246 denúncies a 232, 
segons les dades facilitades pels responsables de 
Mossos d’Esquadra.

Malgrat el lleuger repunt de final d’any, els delictes 
contra el patrimoni, que representen el 40% de 
les denúncies presentades als Mossos, també 
han registrat una disminució del 7,4% d’un any a 
l’altre. En aquest tipus d’infraccions es registra un 
descens més significatiu en l’apartat de robatoris 
en domicilis i vehicles, i en l’apartat de danys.

La Guàrdia Municipal presta un total de 6.945 
serveis durant l’any 2018

La Guàrdia Municipal va respondre a més de 
5.200 avisos i va efectuar gairebé 7.000 serveis 
l’any passat, segons els informes de seguiment 
que elabora el mateix servei municipal. La 
majoria d’aquestes accions responen a temes 
de seguretat ciutadana (3.653 actuacions), 
seguides per les tasques d’informació a la 
ciutadania amb 2.616 actuacions. 

Les tasques relacionades amb el trànsit i la 
mobilitat (995 actuacions), la cooperació amb 
altres administracions i serveis municipals, 
com per exemple comprovacions de residència, 
notificacions, jutjats... (510 actuacions) i les 
tasques relacionades amb el civisme (recollida 
d’animals, sorolls, medi ambient) amb 304 
actuacions, són els grups de tasques que van 
desenvolupar els guàrdies. Les emergències van 
representar un total de 67 actuacions.

Baixen les denúncies a Riudoms
Regidoria de Seguretat Ciutadana

Campanya de proximitat
La Guàrdia Municipal distribuirà, durant 
el mes de març, uns pràctics imants per 
col·locar a la nevera amb els números de 
telèfon del cos de seguretat de Riudoms per 
facilitar, en cas de necessitat, el contacte 
amb els agents locals. 
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Carles
Garcia 
Jardí

Seguretat 
Ciutadana

Proximitat i Servei

Els agents de la Guàrdia Municipal de Riudoms es 
guien per aquestes dues premisses. «Proximitat» 
al ciutadà per a tot allò que pugui millorar la 
seva seguretat i la seva mobilitat; i «Servei» a la 
comunitat per vetllar per la convivència i la pau en 
el nostre municipi.

Des de la regidoria de Seguretat i Circulació 
treballem cada dia per dotar els nostres agents 
dels mitjans necessaris per fer una bona tasca 
preventiva i una bona actuació davant dels reptes 
de seguretat que tenim. Aquests recursos no es 
limiten als mitjans materials, sinó també als cursos 
de formació que ajuden a millorar la tasca policial: 
extinció d’incendis, defensa personal, comunicació... 
La millora en les dades d’enguany són el resultat 
d’aquest esforç, però especialment, de la implicació 
personal per part de les persones que vetllen per 
nosaltres, tant per iniciativa pròpia del cos com en 
col·laboració amb altres forces policials.

La Guàrdia Municipal també ha col·laborat en 
campanyes de prevenció sobre seguretat viària, com 
és l’ús de sistemes de retenció infantil, l’ús del mòbil, 
etc. sempre amb l’objectiu d’informar i prevenir. 
També és la responsable del programa “Bon dia, 
bona nit” i col·labora amb la comunitat educativa 
local (educació viària, campanya «Riudoms pedala») 
i en campanyes solidàries. 

Podem fer un balanç molt positiu del servei, de la 
implicació dels 10 agents que conformen la plantilla 
de la Guàrdia Municipal, i del desig de tots i totes per 
donar el millor servei als veïns i veïnes de Riudoms.

La campanya 
#Pelsvalents recapta 
568€ a Riudoms
La Guàrdia Municipal de Riudoms i la secció 
de Riudoms de la Lliga contra el Càncer de 
les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre 
porten recaptats 568 euros a través de la 
venda d’escuts solidaris. Ambdós col·lectius han 
sumat esforços per la campanya solidària «Pels 
valents» a finals de novembre passat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms i de 8 
establiments comercials i farmàcies del poble.

La campanya #Pelsvalents recapta fons per a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu per crear el «SDJ 
Pediatric Cancer Center Barcelona», el centre 
oncològic més gran d’Europa, pressupostat en 
30 milions d’euros. Els agents riudomencs i la 
Lliga contra el Càncer porten venuts 140 escuts 
solidaris a canvi d’un donatiu de 4 euros gràcies 
a la col·laboració dels següents establiments: 
Llibreria La Cometa, Llibreria La Plaça, Llibreria 
Pedra Paper o Tisora, Parafarmàcia Mestre 
Anguera, Farmàcia J. Cepero, Farmàcia R. 
Robusté, Ca la Borrassa i a l’Estanc de Riudoms.

Les persones interessades a adquirir un 
escut solidari encara poden fer-ho fins a la fi 
d’existències, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i 
als establiments col·laboradors.

Campanya de proximitat
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Un total de 138 usuaris dels diferents espais 
de les instal·lacions esportives municipals han 
contestat una enquesta d’avaluació del servei. 
Les persones que han emplenat voluntàriament 
l’enquesta representen aproximadament un 
35% dels 400 usuaris estimats d’aquestes 
instal·lacions públiques.

L’enquesta s’ha difós entre tots els usuaris de 
les instal·lacions, tant als clients que en fan una 
utilització individual com als usuaris enquadrats 
en els equips esportius del municipi. Els usuaris 
del pavelló, dels camps de futbol i de les pistes 
de pàdel, tennis i atletisme han avaluat les 
instal·lacions amb una nota mitjana global de 
notable, concretament un 7,92 sobre 10.

Notable alt per a les instal·lacions 
esportives

Regidoria d’Esports

L’alcalde Sergi Pedret va assistir, el diumenge 10 de febrer, al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona a l’acte, organitzat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per reclamar 
el respecte als drets i llibertats fonamentals i en el qual van participar més de 400 alcaldes i 
alcaldesses de tot Catalunya.

L’alcalde, Sergi Pedret, assisteix a l’acte 
que l’ACM organitza a Barcelona

Alcaldia
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anys d’ajuntaments 
democràtics

QUADERN ESPECIAL

40 anys d’ajuntaments democràtics

40
1979 - 2019

El proper 3 d’abril farà 40 anys de les primeres 
eleccions municipals democràtiques des de la II 
República. Els catalans i catalanes recuperaven així 
el poder sobirà per elegir els seus representants a la 
Casa de la Vila i començar a construir ajuntaments 
més propers al poble, més sensibles a les seves 
necessitats i més orientats a donar servei a la gent.

En aquests 40 anys, els veïns i veïnes de Riudoms 
han viscut un ampli desenvolupament dels serveis 
municipals, des de l’atenció social fins a la utilització 
de noves tecnologies en les relacions amb la seva 

Administració Local, passant per iniciatives per a la 
promoció econòmica, la cultura, l’ensenyament, la 
joventut, la seguretat ciutadana, així com la creació 
de múltiples equipaments, etc.  

El nivell de proximitat i d’incidència d’aquesta 
cartera de serveis és tan important que ha fet 
que les persones vegin en el seu ajuntament a 
la institució més propera, l’òrgan de govern més 
immediat, tant físicament com administrativament, 
i el centre al qual poden accedir per resoldre els 
seus problemes.

Eleccions Muinicipals del 25 de maig de 1983 a Riudoms
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40 anys d’ajuntaments democràtics

La gran transformació de Riudoms

Durant aquestes 4 dècades de governs municipals 
democràtics, la transformació de Riudoms ha estat 
molt important en tots els vessants. Riudoms ha 
passat de 4.500 habitants a gairebé 6.600, ha 
transformat la seva fisonomia urbana i ha passat a 
tenir uns serveis de primer ordre.

En una primera etapa, els primers ajuntaments 
democràtics van haver de fer front a les necessitats 
més urgents. A Riudoms, durant el primer mandat 
de 1979 a 1983, es produeix la renovació del 
Mercat Municipal i de la Llar dels Jubilats, la creació 
de l’Escola de Música i la posada en funcionament 
de la piscina de l’ajuntament conjuntament amb 
l’associació «Amics de Riudoms».

En una segona etapa, de 1983 a 1991, els governs 
municipals de Riudoms van continuar dotant el 
poble dels equipaments i serveis necessaris, a l’hora 
que desenvolupaven accions de millora dels espais 
urbans. Fruit d’aquesta feina són la rehabilitació 
de l’edifici de l’Antic Hospital, la rehabilitació de 
la Casa de Cultura, l’arranjament del carrer Major 
i del carrer Galanes i el soterrament del Barranc 
del Portal. 

Durant la tercera etapa, a partir de 1991 i fins al 2007 
es produeix una gran incorporació d’equipaments 
bàsics i s’aproven les normes urbanístiques que 
ordenen i dissenyen el futur del poble. Durant 
aquesta època, es produeix l’adquisició i restauració 
de la casa Gaudí i també de l’immoble annex per 
ubicar-hi l’Epicentre Gaudí. El 1994, es construeixi 
la Llar d’Infants Municipal i, dos anys després, 
l’Institut Joan Guinjoan. També s’inaugura la nova 
seu de l’Escola Municipal de Música.

L’esport gaudeix d’un gran impuls amb la 
construcció del pavelló municipal, de dos camps 
de futbol nous i de la pista d’atletisme, així com la 
construcció de la pista poliesportiva de La Sort. En 
aquest període també es construeix el primer CAP 
i la residència per a la gent gran.

Els anys noranta es van caracteritzar per la creixent 
preocupació per la protecció del medi ambient. 
En aquesta etapa, es construeix la depuradora 
municipal d’aigües residuals, es clausura l’abocador 
municipal i s’eliminen els abocadors il·legals i 
recuperen espais degradats. També es posa en 
funcionament la deixalleria municipal i s’implanta 
la recollida selectiva de les escombraries.

// Els primers ajuntaments 
democràtics van haver de fer front 

a les necessitats més urgents

// En els 2000 es produeix un notable 
increment en els àmbits de la cultura, 
de l’ensenyament, la salut i l’esport
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La gran transformació de Riudoms

Aquesta etapa municipal també es caracteritza per 
la millora les comunicacions interiors i interurbanes. 
Es construeix la variant de la carretera T-310, es 
reforma i amplia la carretera de Riudoms a Les 
Borges i es millora la carretera de Reus al Parc 
Samà, i s’obren nous carrers a mesura que es 
desenvolupen les noves zones residencials de la 
Mola, la Font Nova, Mas Libori i el Campàs. També 
es milloren nombrosos carrers del nucli antic i 
del barri Ferrant, i es creen o es renoven algunes 
de les places més emblemàtiques del poble: de 
l’Arbre, Sant Antoni, la Palmera i dels Gegants.

Finalment, l’economia es diversifica encara més 
amb el desenvolupament de la zona industrial del 
Pg. dels Germans Nebot i del nou Polígon industrial 
El Prat.

De l’any 2007 a 2018, s’ha mantingut aquest gran 
esforç inversor per dotar Riudoms d’equipaments 
públics de primer ordre, al qual s’hi suma una gran 
sensibilitat per conèixer les necessitats dels veïns i 
veïnes, a l’hora de dotar el poble de serveis públics 
de qualitat, i una vocació per crear elements 
de capitalitat per atraure visitants i usuaris de 
serveis dels pobles del voltant. Es produeix un 
notable increment de les polítiques adreçades 
a les persones en els àmbits de la cultura, de 
l’ensenyament, la salut i l’esport. 

Els grans avenços d’aquesta darrera etapa recauen 
en alguns dels equipaments més emblemàtics 
de Riudoms. En destaquen, la recuperació del 
Casal Riudomenc amb un Teatre Auditori amb un 
aforament i unes prestacions tècniques capaces 
d’acollir importants muntatges escènics i musicals. 
També és important l’ampliació de l’edifici del CAP, 
la construcció de la nova Biblioteca, la construcció 
de l’Escola Cavaller Arnau, el nou gimnàs de 
l’Escola Beat, la nova llar de jubilats, els nous 
jutjats de pau, la remodelació de les dependències 
municipals, la dinamització de la zona de Sant 
Antoni amb l’adequació del restaurant i la millora 
de les instal·lacions esportives: ampliació de la 
piscina, nous camps de futbol de gespa artificial 
i pistes exteriors de tennis, pàdel i poliesportiva.

L’aposta per la dinamització del nucli antic es 
caracteritza per una renovació de gairebé tots 
els carrers del centre històric, la millora de 
l’enllumenat públic i la potenciació de la plaça de 
l’Església com a punt de trobada de nombrosos 
esdeveniments i festes del poble.

És el moment de les polítiques de promoció 
i dinamització amb el Pla de Dinamització 
Comercial, el Pla de Modernització del Nucli Antic, 
el Pla de Dinamització i Competitivitat Turística, el 
Pla Local de Joventut, el Pla Educatiu d’Entorn... 
i de l’impuls de l’espectacular calendari festiu, on 
destaquen la Festa dels Barris, la Festa Major de 
Sant Jaume i la Fira de l’Avellana, tres exemples 
de l’enorme capacitat de l’ajuntament i de l’esforç 
del teixit associatiu riudomenc per potenciar les 
tradicions i la cultura popular.

L’activitat cultural, festiva i de lleure que les 
entitats aporten a Riudoms és matèria d’especial 
atenció amb un important suport econòmic i 
la reforma de l’edifici de les Escoles Velles i la 
rehabilitació de l’antiga llar de jubilats. Aquests 
dos equipaments permetran potenciar l’activitat 
del teixit associatiu del poble, dotant-lo de nous 
espais de trobada i de treball, dissenyats en funció 
de les necessitats detectades conjuntament amb 
les entitats.

Finalment, es renova la carretera de Vinyols 
i s’aposta per unes polítiques urbanístiques 
orientades a “recosir” diferents zones del poble, 
millorant-ne la integració dins el nucli urbà, com 
en el cas de la segona sortida per a vehicles en 
el barri Ferrant, la connexió de l’aparcament de 
la Casa Gaudí amb el nucli antic o la unió del 
tram final del carrer Verge de Montserrat amb la 
urbanització de Molí d’En Marc.

// Els equipaments han convertit 
Riudoms en un pol d’atracció de visitants 

i usuaris de poblacions del voltant



12

40 anys d’ajuntaments democràtics

Renovació del Mercat Municipal i de la Llar 
de Jubilats

Arranjament del carrer Major

Projecte de la Piscina Municipal

Rehabilitació de la Casa de Cultura i l’Edifici 
de l’antic Hospital

Piscina Municipal
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La gran transformació de Riudoms

Aprovació de les normes urbanístiques Construcció de l’Institut Joan Guinjoan

Centre d’Atenció Primària Variant T-310

Pavelló Municipal d’Esports Llar d’Infants Municipal
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40 anys d’ajuntaments democràtics

Adquisició i restauració de la Casa Pairal 
d’Antoni Gaudí

Nova seu de l’Escola Municipal de Música

Escola Cavaller Arnau

Biblioteca Pública Municipal Antoni GaudíRemodelació de la plaça de l’Arbre

Construcció de l’Epicentre Gaudí
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40 anys d’ajuntaments democràtics

Teatre Auditori Casal Riudomenc

Ampliació del Centre d’Atenció Primària

Nous camps de futbol

Potenciació de la Festa Major de Sant Jaume
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40 anys d’ajuntaments democràtics

Els alcaldes de Riudoms des de 1979
Sergi Pedret i Llauradó (2018 - 2019)

Nascut el 1983. Alcalde de Riudoms des del primer de desembre de 
2018. Regidor a l’ajuntament de Riudoms des del 2015. Diputat a la 
Diputació de Tarragona des de gener de 2019. Empresari en el ram 
dels components hidràulics industrials. Ha estat membre dels Armats, 
dels Diables de Riudoms i monitor de l’Esplai.

Josep M. 
Cruset i Domènech 
(2007 - 2018)

Nascut el 1975. Alcalde de 
Riudoms de 2007 a 2018. 
Enginyer químic i Màster en 
Gestió d’Empreses. Diputat a 
la Diputació de Tarragona de 
2009 a 2018 i Vicepresident 
de 2011 a 2018. Actualment 
President del Port de 

Tarragona.  Membre durant 15 anys de l’Esplai 
del Casal Riudomenc, dels Armats i de la 
Comissió Organitzadora de l’Arribada dels Reis, 
entre altres entitats. 

Josep M. 
Vallès i Jové 
(1991 - 2007)

Nascut el 1951. Alcalde de 
Riudoms durant 4 mandats, de 
1991 a 2007. 
Mestre.  Exercí entre el 1981-
2011 com a director de l’Escola 
Beat Bonaventura. 
President del Centre d’Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar 

- CERAP del 1980 al 1981. 

Humbert
Mallafré i Cros 
(1983 - 1991)

1935-1999. Alcalde de Riudoms 
durant dos mandats de 1983 a 
1987 i des d’aquest mateix any 
fins a 1991. 
Empresari del sector de l’oli. 
Fill de Joan Mallafré Salvador 
(1906-1983) que va ser gestor 
municipal durant el període 

1933-34, durant la 2a República.

Marc
Torres i Ferran
(1979 - 1983)

Nascut el 1946. Alcalde de 
Riudoms de 1979 a 1983. 
Empleat de banca. Molt 
implicat en el teixit associatiu 
i molt actiu en política des 
de jove. Va ser membre del 
Club Juvenil, de la Rondalla 
Beat Bonaventura, d’Unió de 

Pagesos, Amics de Riudoms, de la Confraria del 
Beat i la Fundació del Beat Bonaventura.

Fotografies: Ajuntament de Riudoms, Josep M. Font, Lluís Mas, Mateu Salvat, Alba Mariné, Cristina 
Úbeda, Carles Viñuales, Josep Anton Carranza, Josep M. Vidal.
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Alumnes de 3r de Primària de l’Escola Cavaller Arnau 
van visitar l’Ajuntament per conèixer el recorregut 
administratiu d’una instància que havien presentat 
dins del projecte que treballen sobre el poble.

El divendres 15 de febrer es van presentar els 
Treballs de Recerca de 2n de Batxillerat de l’Institut 
Joan Guinjoan amb la presència de l’alcalde Sergi 
Pedret i la regidora d’Ensenyament Maria Cros.

Els alumnes visiten 
l’ajuntament

Xerrada sobre 
l’agressivitat

Presentació dels 
treballs de recerca

Regidoria d’Ensenyament

El dimarts 12 de febrer va tenir lloc una nova 
xerrada del Cicle “Entre tots eduquem” sobre 
l’agressivitat infantil i juvenil, en la qual es van 
donar pautes per identificar factors de risc i 
de protecció en la convivència familiar.

Un grup de vuit alumnes de l’Institut Joan 
Guinjoan realitza, fins al mes de maig, tasques 
de voluntariat a la Biblioteca Antoni Gaudí, en 
el marc del projecte “Serveis comunitaris” del 
programa acadèmic de 3r d’ESO. 

Els joves fan serveis 
comunitaris 
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Riudoms acollirà la segona edició del Concurs 
Nacional d’Enceses el dissabte 4 de maig. 
La iniciativa, organitzada per la Federació 
de Diables i Dimonis de Catalunya (FDDC), 
a proposta dels Diables de Riudoms i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, pretén fomentar 
la qualitat artística de les colles de diables 
i servir d’aparador de l’àmplia diversitat 
artística d’enceses del país.

La festa seguirà el format de l’any passat, 
amb una doble ronda de competició: una 
sense restriccions, en la qual les colles podran 
gaudir de tot el material que duguin, i l’altra 
de caire improvisat, en què només podran 
usar el material que l’organització posi (sense 
coneixement previ) a la seva disposició.

Riudoms acollirà el 2n Concurs 
Nacional d’Enceses

Llibre sobre la 
població de Riudoms

Regidoria de Cultura

El divendres 8 de febrer, l’alcalde Sergi Pedret va 
participar a la presentació del llibre “La població 
de Riudoms. Tendències recents i escenaris de 
futur” al CERAP, obra guanyadora del Premi 
Arnau de Palomar d’investigació de l’any 2016.

El primer tinent d’alcalde Xavier Gallego va assistir, 
el dissabte 23 de febrer, a la XXVII Assemblea 
General de la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana que va acollir el CERAP coincidint 
amb els actes del seu 40è aniversari.

L’assemblea de la 
CCEPC a Riudoms
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Durant el mes de febrer, el Teatre Auditori Casal Riudomenc va programar dues obres dins 
del Cicle “Teatre de prop”. La primera va ser “Dios.La comedia” a càrrec de l’actriu Eugènia 
González La Rosa i la segona “Terra baixa en essència” amb Jordi Mateu. La particularitat 
d’aquest cicle va ser que el públic compartia escenari amb els actors vivint així una nova 
experiència teatral.

El Cicle “Teatre de prop” porta dues 
experiències teatrals a Riudoms

El mes de febrer va començar el Curs bàsic 
de fotografia pràctica a càrrec del fotògraf 
Mateu Salvat.

L’objectiu és que persones sense 
coneixements previs puguin conèixer i 
aprofundir en el món fotogràfic. El curs 
es distribueix en sessions teòriques i 
pràctiques, entre les quals hi haurà una 
sortida de 4 hores.

Aquest curs és una de les noves propostes 
que incloïa la programació de cursos, tallers 
i xerrades que organitza la Regidoria de 
Formació i finalitzarà el pròxim mes d’abril.

Comença el curs de fotografia, una 
nova proposta de la programació

Regidoria de Formació

Teatre Auditori Casal Riudomenc
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El grup de música Segonamà, amb membres riudomencs, ha realitzat una estada prèvia 
a l’inici de la gira al Teatre Auditori Casal Riudomenc. Així mateix, la formació treballa en 
col·laboració amb la Regidoria de Joventut per a la realització d’una activitat formativa a 
l’Espai Jove. 

El grup Segonamà realitzarà una 
activitat a l’Espai Jove

Riudoms celebrarà una diada 
castellera per Sant Jordi

Regidoria de Cultura

El diumenge 28 d’abril, al migdia, Riudoms 
celebrarà una diada castellera amb motiu de la 
Festa de Sant Jordi a la plaça de l’Om.

Les colles que han confirmat la seva participació 
són els Xiquets de Reus, la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

La diada castellera vol potenciar i consolidar 
la Festa de Sant Jordi de Riudoms, un cita 
que amb els anys ha anat guanyant pes en el 
calendari festiu riudomenc.

La jornada, de caràcter anual, també es vol 
convertir en una cita obligada del calendari 
casteller del país.

Regidoria de Joventut
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La Regidoria de Medi Ambient ha posat 
en marxa una campanya, amb el lema 
“Jo li ho recullo, i tu?”, per conscienciar 
els propietaris d’animals domèstics de la 
necessitat de recollir els excrements a la 
via pública. 

Dins d’aquesta campanya, es farà entrega 
d’un porta-bosses per a la recollida de 
deposicions a totes les persones que siguin 
propietàries de gossos, per tal de fomentar el 
respecte cap a la via pública i el bon veïnatge. 
A més, s’instal·laran panells informatius a 
les zones de joc i d’agilitat canines. 

En marxa la campanya “Jo li ho 
recullo, i tu?”

Un grup de professionals, format per Guies Turístics Oficials de Catalunya, que treballa fent 
guiatges a la Basílica de la Sagrada Família i en altres monuments de Catalunya, va visitar 
Riudoms per conèixer els orígens d’Antoni Gaudí.

La regidora de Turisme de l’Ajuntament de Riudoms, Mireia Massó, i el regidor d’Urbanisme, 
Xavier Gallego, van acompanyar aquest grup de 16 guies per mostrar-los la Casa Pairal de 
Gaudí, el Mas de la Calderera i l’escultura de l’arquitecte a les escales de la plaça de l’Església 
amb l’objectiu de donar a conèixer l’entorn urbà i natural que va influir i inspirar la seva obra.

Un grup de guies oficials visita els 
orígens d’Antoni Gaudí

Regidoria de Turisme

Regidoria de Medi Ambient
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Un gran salt endavant
Riudoms ha assolit un nivell de qualitat de 
vida i de benestar envejat per molts pobles 
del nostre entorn. Això ha estat gràcies 
a un treball constant i continu durant les 
darreres dècades. Un model de creixement 
sostingut que ha permès, en una primera 
etapa, resoldre les necessitats estructurals en 
matèria d’urbanisme i de serveis públics. En 
una segona etapa, dotar-se dels equipaments 
públics essencials per respondre a les 
necessitats sanitàries, educatives i culturals 
del poble. I finalment, en el darrers anys, 
aconseguir equipaments de qualitat i amb 

funcions de capitalitat, com el Teatre Auditori 
del Casal Riudomenc i l’ampliació del CAP. 

Enguany, s’ha rellançat l’Espai Jove i, 
després de la remodelació interior, entraran 
en funcionament dos equipaments que 
potenciaran l’activitat del teixit associatiu 
de Riudoms. L’edifici de les Escoles Velles i 
l’antiga Llar de Jubilats allotjaran la majoria 
de les activitats socials promogudes per les 
entitats, oferint uns espais a mida de les 
necessitats detectades conjuntament amb els 
seus membres. A més, s’ha consolidat l’edifici 

Quan venen eleccions...
...és temps d’inauguracions! Hi ha una lògica 
(bastant il·lògica, per cert) de la vella política 
que diu que quan s’acosten eleccions has 
d’inaugurar el màxim de coses possibles: 
equipaments, pavellons, carrers i tot allò 
que pugui ser inaugurat. Tot apunta que a 
Riudoms, encara que s’hi hagi de treballar nit 
i dia, s’estrenaran tres nous equipaments: les 
remodelacions de les Escoles Velles, de l’Antiga 
Llar de Jubilats i de Les Monges. 

Que moltes entitats de Riudoms necessiten 
un espai propi -per fer les seves reunions 

internes, per emmagatzemar el seu material 
o per desenvolupar les seves activitats- és 
una veritat com un temple. La CUP ja ho vam 
defensar amb el nostre programa electoral 
de 2015 i amb un InfoCUP al febrer de 2017 
(que podeu consultar a www.riudoms.cup.
cat). Proposàvem fer un Pla d’Equipaments 
Municipals encaminat a pal·liar, entre d’altres, 
la manca d’espais per a les entitats. Per 
què la solució a aquest problema arriba 
ara, si és un problema endèmic que han 
arrossegat els governs de CiU durant 
moltes legislatures?  

Opinió dels Grups Municipals

Siguem exigents: fem les coses el millor possible
Al govern actual no se li pot negar capacitat de 
treball. Ara bé, considerem que ha de planificar 
millor determinats projectes per tal d’evitar 
maldecaps i despeses innecessàries, com en 
els dos casos que ara us explicarem. Per això, 
nosaltres apostem per ser més exigents i fer 
les coses el millor possible.

PRIMER CAS: al carrer Major i carrer Nou 
-reformats recentment- s’han detectat 
llambordes que es mouen. En algun cas fins 
i tot han saltat i han quedat al mig del carrer. 
En aquest sentit, ens consta que algunes 

llambordes es van tallar massa primes i que 
això fa que saltin amb el pas dels cotxes. Per 
què no es va preveure que això podia succeir? 
Per solucionar-ho ha calgut arreglar desenes 
i desenes de llambordes. Només en un tram 
de 25 metres del carrer Major n’hi ha 90 
d’arreglades.

SEGON CAS: les crítiques que aixequen els 
elements reductors de velocitat col·locats 
en molts punts de Riudoms per tal que els 
cotxes no corrin. És evident que cal garantir 
la seguretat de vianants i conductors i, de fet, 
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Un gran salt endavant
de les Monges per poder-hi allotjar el Museu.

Entrem, doncs, en una etapa final amb unes 
bases molt sòlides per poder afrontar el futur 
amb garanties i amb èxit. En aquest darrers 
anys, hem aprovat un Pla de dinamització 
del Nucli Antic per recuperar-hi l’activitat 
econòmica i atraure-hi nous habitants. I, 
en paral·lel, estem posant en pràctica el 
Pla de Dinamització del Comerç Local, amb 
mesures de suport i de promoció per al 
nostres comerciants; hem elaborat el Pla de 
Competitivitat Turística per convertir-nos en 

una destinació turística atractiva i per generar 
activitat econòmica; i estem implantant el Pla 
Local de Joventut, amb accions per a que els 
joves puguin assolir la seva plena realització 
personal i professional.

Aquests programes ens col·loquen en una 
molt bona posició per superar qualsevol 
repte de futur. Junts, treballant per Riudoms, 
construirem el futur del nostre poble.

Grup Municipal del PDeCAT

Quan venen eleccions...
L’antiga Llar de Jubilats va quedar sense funció 
el gener de 2015 i l’ús de les plantes superiors 
de les Escoles es va recuperar el novembre 
de 2017. Constatem una vegada més com 
la política municipal no es regeix segons les 
necessitats de la societat, en aquest cas de 
les entitats riudomenques (pal de paller del 
nostre poble), sinó segons les necessitats 
purament electoralistes i propagandístiques 
del partit de govern.

La remodelació de les Monges és tot un 
misteri. El projecte que s’està duent a terme no 

defineix l’ús d’aquest equipament, tot i ser un 
dels temes preguntats a la consulta de fireta 
de l’any 2017. Els riudomencs encara no saben 
com serà, com s’organitzarà ni si finalment es 
durà a terme la creació del «Museu històric 
municipal». Un trist final per a un edifici 
històric que malauradament s’ha hagut 
d’enderrocar parcialment perquè durant 
23 anys ha estat oblidat pels diferents 
governs municipals. 

Grup Municipal de la CUP

Siguem exigents: fem les coses el millor possible
hem parlat amb veïns de l’avinguda Pau Casals 
-zona amb un elevat trànsit- i ho consideren 
imprescindible. Tanmateix, no sembla que el 
govern hagi fet una reflexió global sobre quines 
mesures cal aplicar, on s’han de posar els 
reductors i de quin tipus han de ser. 

Des d’Esquerra apostem per posar-nos en mans 
d’experts en la matèria. Així ens estalviaríem 
situacions com la que ha succeït amb els 
reductors de davant l’Hostal Perla. Un cop 
posats, un bon nombre de cotxes se’ls saltaven 

i passaven pel mig de la calçada, cosa que 
generava una situació de perill. Davant això, 
l’Ajuntament va posar unes pilones al mig de 
l’avinguda, però alguna es va trencar després 
de pocs dies.

Per tot plegat volem acabar aquest article 
amb una reflexió: és imprescindible que quan 
fem les coses, les fem bé. No ens podem 
permetre cometre errors perquè després 
costen maldecaps i diners. Siguem exigents i 
ambiciosos. Anem un pas més enllà.

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM
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Sabies que...
L’Espai Jove és un lloc on el jovent d’entre 11 
i 18 anys pot treballar, conviure, proposar, 
crear, participar i créixer com

 a persones.

A
ctualm

ent, 170 joves ja tenen el carnet 
Riudom

sJove que els perm
et gaudir dels 

serveis que s’ofereixen en aquest nou espai.


