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DIsTRIbuCIó gRaTuïTa

L’adquisició i reobertura 
del Casal Riudomenc ha 
estat un dels reptes més 
importants que ens hem 
fixat com a poble en els 
darrers anys. Però amb 
l’esforç i la persistència de 

tots, i després de gairebé dues dècades tancat, el 
19 de desembre de 2010 vam poder tornar-lo a 
posar al servei de tothom.

Però, el desafiament encara era molt més gran. 
Després d’obrir-lo havíem de treballar fort per 
a l’equipament estigués ben viu i acollís en els 
seus espais una intensa activitat lúdica, cultural i 
social.

Des del principi teníem molt clar que el Casal 
Riudomenc no podia ser com aquelles grans 
inversions públiques d’altres municipis que, un 
cop inaugurades, queden tancades a l’espera de 
què, puntualment, un o dos cops a l’any, s’hi faci 
alguna cosa.

Aquest no és el cas del nostre poble. Ara, més de 
tres anys després, podem afirmar amb contundència 
que el Casal Riudomenc és viu i ben viu. Ara podem 
fer balanç i veure el resultat, en dades concretes, 
d’aquest equipament públic.

I les xifres, crec que són espectaculars: més de 
26.000 persones hem passat pel Casal Riudomenc 
durant el darrer any, assistint a múltiples activitats 
de tot tipus.

Per entendre la intensa activitat del Casal, podem 
fer referència a les exitoses representacions teatrals 
per part de nombroses entitats del poble, al cicle 
de teatre per les escoles de Riudoms i la comarca 
del Baix Camp, així com a la programació de teatre 
professional d’actualitat i del més alt nivell.

També podem fer referència a les projeccions de 
cinema comercial, als concerts musicals de tota 
mena o bé als actes benèfics destinats a recollir 
diners per entitats sense ànim de lucre.

I tot això, sense deixar de banda els festivals 
organitzats pels centres escolars del nostre poble, 
les activitats d’animació infantil, els festivals de les 
escoles de dansa riudomenques, la celebració de 
congressos i l’organització d’actes institucionals.

A més a més, la Sala Multiús del Casal Riudomenc 
complementa el teatre i ha donat cabuda a un 
gran ventall d’activitats addicionals. Des de les 
campanyes de donació de sang, les celebracions 
de les diferents quintes, el Ball dels diumenges 
d’hivern, així com les múltiples activitats de 
diferents entitats locals.

Però, el més important és que aquest, és un gran 
èxit col·lectiu: de l’Ajuntament que gestionem 
l’equipament i treballem per a oferir el millor servei 
possible i, evidentment, també de totes les entitats 
que hi programen activitats a través del conveni de 
sessió gratuïta que vam signar, de les institucions 
superiors com la Diputació de Tarragona i la 
Generalitat que ajuden a aconseguir la viabilitat 
econòmica d’aquest equipament i, sobretot, un 
èxit dels milers de veïns de Riudoms i de fora vila 
que ens feu confiança i ocupeu setmana darrera 
setmana el Casal Riudomenc, que s’ha convertit 
en un referent a casa nostra i a tot el Camp de 
Tarragona. Un referent per la gestió que en fem, 
per la programació que s’ofereix i per la gran 
assistència de públic.

Sense cap mena de dubte, ens n’hem de sentir tots 
ben orgullosos. L’enhorabona!

  Josep M. Cruset Domènech
alcalde

La signatura del conveni de sessió gratuïta de l’equipament i de col·laboració entre les entitats locals i 
l’ajuntament de Riudoms ha facilitat a tothom fer un bon ús del Teatre auditori Casal Riudomenc
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actes celebrats al Casal recentment
Blaumut

Deudeveu

Presentació del nou equip de la revista l’Om “La cigala i la formiga”, companyia Xip Xap Concert amb intèrprets d’origen romanès

Dramèdia Teatre va estrenar “Pels Pèls” El musical “1714, crònica d’un setge”

“Mar i Cel”, alumnes de l’INs baix Camp Trobada de grups de Caramelles Final de curs de la Coral Dolça Catalunya

Congrés de la ugT de Tarragona Concert a benefici de Caritas de Riudoms “Error 501” a càrrec dels monitors de l’Esplai

Concert dels Deudeveu amb els nens de 
l’Escola de Musica de Riudoms
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Propera remodelació dels 
carrers Nou i de sant Jaume

Durant els darrers anys s’han adequat diferents carrers del nucli antic.  Ara 
mateix ja estan programades les obres de millora dels carrers Nou i de 
Sant Jaume, que ja tenen el projecte tècnic redactat i aprovat. Pel que fa 
al finançament, aquesta obra està subvencionada majoritàriament a través 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, i per tant 
també està plenament garantida des de la vesant econòmica.

Per ultimar l’execució de les obres, i recollir diferents propostes de millora, 
es van celebrar reunions amb els veïns de cadascun d’aquests dos carrers. 
De les reunions en van sortir aportacions que es van poder incorporar al  
projecte tècnic i que en van adequar els detalls de l’obra a l’opinió dels que 
hi viuen i n’han de fer un major ús.

Les obres consisteixen en la substitució del terra del carrer, aprofitant les 
llambordes actuals per a fer un acabat com els dels carrers Beat o l’Arenal, 
i a la vegada substituir la xarxa d’aigua potable i l’enllumenat públic.

En quan a l’inici, ara s’estan fent els tràmits administratius per encarregar 
les obres i durant els pròxims mesos es posaran en pràctica.

A Riudoms hi ha un nombre considerable de persones que viuen en el terme 
municipal, fora del nucli urbà. La gran dispersió pels més de 32 quilòmetres 
quadrats del terme, fa que sigui difícil avisar-los en cas de que hi hagi una 
emergència d’algun tipus.

Així doncs, s’ha posat en servei un sistema informàtic que pot enviar 
a l’instant un SMS a tothom que viu fora del nucli urbà per advertir-lo 
d’emergències meteorològiques, qüestions de seguretat o bé informació 
prioritària.

Amb aquesta finalitat s’han realitzat nombroses 
reunions amb els veïns per tal de que puguin 
donar-se d’alta en el sistema informàtic. En tot 
cas, si hi ha algú que no hagi pogut assistir a les 
reunions, i estigui empadronat en una masia, 
només cal passar per les oficines de l’ajuntament 
i facilitar les seves dades.

Nou sistema d’avisos per a 
les persones que viuen en 
masos del terme municipal

Porta Riudoms al teu mòbil!
Des del punt de vista tecnològic, des de fa un temps es poden 
realitzar fins a setze tràmits administratius des de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Riudoms, sense necessitat d’haver-se de desplaçar 
presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

Ara s’amplia l’oferta d’informació ciutadana a través de les noves 
tecnologies. Així doncs, a través de l’aplicació eBando es pot rebre 
a l’instant en el teu mòbil la informació més rellevant del poble de 
Riudoms. L’agenda dels actes que es porten a terme, informació 
d’interès general, o avisos d’emergències poden ser notificats als 
usuaris que tinguin instal·lada aquesta aplicació al seu mòbil.

L’aplicació pot ser instal·lada gratuïtament en els mòbils que utilitzin 
una de les dues plataformes majoritàries, iOS o Android.

Descarrega’t l’aplicació:

ebando

Finalitzades les proves per accedir a la brigada Municipal

Durant dues setmanes es van portar a terme totes les proves, teòriques i 
pràctiques, per les diferentes especialitats que configuren les Borses de 
Treball de la Brigada Municipal, en les que van inscriure’s i participar un 
elevat nombre de candidats.

Tal com es va informar en l’anterior Butlletí, les Borses de Treball serveixen 
per a seleccionar les persones que hagin d’ocupar, temporalment, llocs de 
treball a la Brigada Municipal, ja sigui per cobrir una baixa o bé reforçar 
alguns dels serveis bàsics que presta l’Ajuntament.
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L’escut i la bandera d’un municipi són elements que distingeixen un 
poble. Riudoms disposava d’escut, però encara no de bandera. Així 
s’han fet els diversos tràmits per tal de disposar-ne. Tot el procés 
s’ha fet seguint les diverses reglamentacions d’obligat compliment i 
s’ha comptat amb l’assessorament i aprovació de l’expert heraldista 
Armand de Fluvià i el vot favorable de tots els grups municipals.

Donat que en una bandera municipal no hi pot haver dibuixos, figures 
ni escuts i que els colors de la bandera només poden ser colors 
que ja siguin a l’escut municipal es va dissenyar una combinació de 
franges de colors groc, que evoca el progrés, la llibertat i la llum del 
Sol com a font de vida, el blau que recorda la silueta d’un riu, la pluja 
i l’aigua tant necessària per la vida en un terme agrari i mediterrani 
com el nostre, i el verd, que representa la importància de la natura i 
l’agricultura a Riudoms i que també és el color de l’esperança.

La nova bandera ja presideix el Saló de Plens de l’Ajuntament 
de Riudoms i va ser confeccionada desinteressadament per la 
riudomenca M Rosa Folch. Es va presentar oficialment en un acte 
públic que es va fer en el marc de la festivitat de Sant Jordi a la Casa 
de Cultura de Riudoms.

Trobada de persones que es 
diuen de cognom Riudoms

Presentació de la nova 
bandera oficial de Riudoms

En  paral·lel a la presentació de la nova bandera de Riudoms també es 
va celebrar la Trobada de persones que es cognomenen Riudoms.

Al llarg dels anys, s’ha pogut anar contactant amb diverses persones 
que es diuen Riudoms. Alguns d’ells van poder venir a Riudoms i 
participar d’aquesta trobada que segur els va omplir de satisfacció. 
S’ha pogut trobar el cognom Riudoms principalment a Barcelona, la 
resta de Catalunya, València, les Illes Balears, França i Amèrica.

Als convidats Riudoms i la resta d’acompanyants se’ls va oferir 
una visita guiada pel casc antic del nostre poble en que van poder 
conèixer millor la nostra història i els diversos espais del nostre i del 
seu poble Riudoms.

L’escola Cavaller arnau visita 
l’estació depuradora d’aigües 

residuals de Riudoms

Els alumnes de tercer curs de l’Escola Cavaller Arnau van visitar 
l’estació depuradora d’aigues residuals de Riudoms. D’aquesta 
manera van conèixer de primera mà tot el procés que es segueix 
per a tranformar les aigües residuals que arriben a la planta en 
aigües aptes per a poder ser abocades a la llera de la riera. Per altra 
banda, aprofitant la visita, van poder visitar el viver municipal i fer 
un seguiment de com havien crescut les plantes que ells mateixos 
havien plantat a començament d’aquest curs.

Els alumnes de 6è de l’escola 
beat bonaventura coneixen el 

Jutjat de Pau de Riudoms

Repartits en 3 dies, 72 alumnes de 6è curs de primària van conèixer la 
Jutgessa de Pau de Riudoms, la Sra. Marina Mas Mestre. Van conèixer 
quina és la seva tasca tot simulant un judici per poder entendre-ho 
millor, amb el paper del denunciant, denunciat, advocat i testimonis.

Van observar el quadre amb les fotografies de tots els antics jutges 
de Riudoms i van observar com la Sra. Marina és la primera dona 
que fa de jutgessa. També va aprendre com es fa un casament, van 
visitar el registre i hi van buscar les dates de naixement d’alguns 
dels alumnes.

Per finalitzar la visita la jutgessa els va regalar un punt de llibre on hi 
posava: “Si vols pau, lluita per la justícia”.
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s’estrenen a Riudoms  
els “Quadres de la Passió”

Al llarg dels anys s’han anat impulsant diferents accions per tal de 
donar més dinamisme i ampliar el ventall de possibilitats que la 
tradicional Setmana Santa de Riudoms pot oferir.

Així, es pretén aprofitar la potencialitat que ja té aquest període 
a Riudoms per tal de fer-lo més atractiu i afavorir la vinguda de 
persones a gaudir-ne, cosa que afavoreix tot el teixit comercial del 
nostre poble.

Amb el suport de l’Ajuntament de Riudoms i amb la direcció de la M. 
Conxa Torres, més de cent persones voluntàries van oferir diverses 
vegades les escenes de la passió i mort de Jesucrist en diferents 
espais del nucli antic, especialment adequats per a l’ocasió, i el quadre 
final es va representar a l’escenari del Casal Riudomenc.

La bona acollida i els ànims rebuts fan que l’organització ja estigui 
pensant en la 2a edició, que incorporarà millores i noves adaptacions 
per a fer els “Quadres de la Passió” encara més apassionants.
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Èxit del nou Concurs de Paelles

Per primera vegada, l’Ajuntament de Riudoms ha organitzat el 
Concurs de Paelles de Riudoms que es va celebrar a les instal·lacions 
de Sant Antoni el dijous 1 de maig, amb la participació de 18 colles 
que van reunir al voltant d’unes 300 persones.

La Festa Medieval del Cavaller 
Arnau s’amplia fins a tres dies

La Festa Medieval del Cavaller Arnau és una activitat impulsada 
des de l’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau que pretén rememorar la 
fundació i el repoblament cristià de Riudoms durant el segle XII.

Enguany durant el divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 de maig la 
plaça de l’Església es va transformar en l’antic pati d’armes del castell 
del Cavaller Arnau per a acollir les diverses activitats planificades.

Com a novetats podem destacar l’increment en un dia més de festa, 
la nova ubicació de l’escenari que va permetre utilitzar les escales 
com a grada i també la celebració d’un sopar medieval el dissabte 
a la nit. Aquestes novetats van ser molt ben valorades pel públic 
assistent, que va ser força nombrós durant els tres dies de celebració 
de la festa medieval de Riudoms.

Durant el matí, les colles van anar cuinant les seves paelles i a les 
dues del migdia els membres del Jurat, constituït per una persona de 
cada colla, van tastar totes les paelles i van determinar la puntuació 
d’aquest 1r Concurs de paelles per colles de Riudoms.
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Resultats a Riudoms 
de les eleccions al 
Parlament Europeu

Per sant Jordi es presenten 
llibres d’autors riudomencs

Exposició “El Japó,
 la vitalitat dels seus artistes”

En els darrers anys, el col·lectiu japonès s’ha ofert diverses vegades 
per oferir-nos les seves activitats culturals. La figura emblemàtica de 
l’arquitecte Gaudí els porta a cercar a Riudoms els seus orígens i 
agraïts ens mostren una part de la seva mil·lenària cultura.

La inauguració de l’exposició “El Japó, la vitalitat dels seus artistes” 
va tenir lloc divendres 28 de març a l’Epicentre Gaudí coincidint amb 
la floració dels cireres japonesos (Sakura) de la plaça de l’Arbre i que 
representa un moment destacat del calendari japonès (Hanami). 

Així, es va donar cobertura a l’interès que van mostrar les artistes 
nipones Setsuko Kobayashi, Misako Yamazi i Ryoko Fukao per 
exposar el seu art a Riudoms. En el mateix acte, l’escultor Masanori 
Funane va fer donació d’un treballat escut de la vila de Riudoms, tallat 
en fusta noble,que ens va portar per regalar al poble de Gaudí.

Al voltant de la festa de Sant Jordi, la Casa de Cultura va acollir la 
presentació de dos llibres plenament relacionats amb Riudoms.

Així, dimecres 16 d’abril es va presentar el conte “Els valents pirates 
del Trencadís”, editat per l’Associació El Trencadís, que pretén donar 
a conèixer els diversos valors lligats a aquesta entitat que vol fomentar 
la integració de les persones amb discapacitat de Riudoms.

L’endemà, dijous 17 d’abril, i impulsat pel Jordi Ferré i la seva empresa 
editorial ZonA GrÀficA, es va fer públic el llibre en el que hi han 
intervingut 7 autors locals sota el títol de “7 narradors del sac”.

CiU 44,08% 966
ERC-NECat-EPDD 25,14% 551
PSC-PSOE 7,43% 163
PP 5,97% 131
ICV-EUiA 5,43% 119
C’s 3,37% 74
PODEMOS 2,64% 58
UPyD 1,09% 24
ALTRES 2,85% 65

NúM. DE VOTSPERCENTATgE

2 0 1 4
Total votants 2.235 47,96%
Abstenció 2.425 52,04%
Vots nuls 44 1,97%
Vots en blanc 40 1,83% FONT: http://elecciones.mir.es/resultados2014/99PE/DPE0943912999.htm?d=1919

La presidenta de l’associació El Trencadís Ester salvat amb l’autora 
del conte Patrícia Domingo i la seva il·lustradora alba Domingo

Lliurament de diplomes dels 
diferents cursos de formació

A la Sala Multiús del Casal Riudomenc es va fer l’acte de lliurament 
de Diplomes a totes les persones que durant aquest curs 2013-2014 
han assistit a algun dels cursos de formació que s’han organitzat a 
través de les diferents regidories de l’Ajuntament de Riudoms. 

VISITA AL PARLAMENT  
DE CATALUNYA I AL BORN  

CENTRE CULTURAL

RIUDOMS 2014

Data: dissabte, 19 de juliol

Sortida: des de la Pl. de l’Arbre a les 08.30 h.

Hora de tornada aprox.: a les 15.30 h.  Preu: 10€

Inscripcions: fins al 17 de juliol (places limitades).
Ajuntament de Riudoms, de dill. a div. de 10 h a 14 h.
Biblioteca Municipal, dill. i dij. de 16.30 h a 19.30 h.Ajuntament de Riudoms

Regidoria de Cultura
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Campanya contra el mosquit tigre

Com prevenir-lo:
evitar les acumulacions d’aigua a casa:

Buidar dos cops per setmana els recipientes de l’exterior 
que puguin acumular aigua: joquines, cendrers, gerros, 
galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, 
piscines de plàstics, etc.

Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera 
espessa els safareigs i les basses petites.

Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o 
canals de desguassos.

Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui 
acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres 
omplint-los de sorra.

Eliminar l’aigua dels recipientes on trobem larves del 
mosquit.

Com evitar les picades:

Podem evitar l’entrada del mosquit als edificis instal·lant 
teles mosquiteres que n’impedeixin el pas per finestres, 
portes i altres obertures.

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba 
de màniga llarga i pantalons llargs, (millor si són de color 
clar), així com mitjons.

Com curar les picades:

Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.

El tractament és simptomàtic; en cas que persisteixin les 
molèsties consulteu el vostre metge.

Tal com ha passat en tots els pobles del Camp de Tarragona, en els 
darrers anys ha arribat a Riudoms el mosquit tigre. Aquesta mosquit, que 
no és portador de cap malaltia, fa moltes picades que a més són molt 
doloroses.

L’única manera d’evitar la seva proliferació és adoptant unes mesures 
preventives a totes les cases, eliminant les acumulacions d’aigua, de 
manera que s’eviti l’avivament de larves de mosquit. 

Què és i on viu?
El mosquit tigre adult fa entre 2 i 10 mm, se’l reconeix per les ratlles 
blanques al cap i al cos. Deixa les seves larves i ous en qualsevol massa 
d’aigua petita estancada com gerros, plats de testos, cubells, etc. en àrees 
exteriors, properes a la presència humana.

Què fa?
És actiu de dia i a l’exterior de les cases, i s’amaga en àrees ombrívoles. 
Fan moltes picades, sobretot les femelles. a Catalunya no actua com a 
portadora de cap malaltia.

La prevenció d’aquest mosquit
El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les 
seves larves aquàtiques i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer.

L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç 
per controlar-ne la plaga.

Prevenció i cura de les picades
La picada del mosquit tigre és com les picades dels altres mosquits.• 

A l’exterior porteu roba de màniga llarga, mitjons i pantalons llargs.• 

Fes ús de repel·lents, però no en nens menors de 2 anys i només a • 
l’exterior. Complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el 
nombre d’aplicacions diàries permeses.

En nens i nenes més grans de 2 anys s’evitarà sempre que es pugui • 
i mai no es posarà el repel·lent a les mans, ja que se les poden posar 
a la boca o als ulls.

No apliqueu repel·lent a la cara i quan entreu a casa netegeu bé, amb • 
aigua i sabó, la pell i la roba.

En cas de picada, renteu-vos i desinfecteu bé la zona. Eviteu rascar-• 
vos. Apliqueu una compresa de gel o gel embolicat en un drap a l’àrea 
de la picada.

No us fregueu la pell: remulleu-la en lloc de fregar-la i eixugueu-la i • 
manteniu-la seca fins que disminueixi la irritació.

El tractament és simptomàtic; en cas de persistència de les molèsties, • 
consulteu el vostre metge o truqueu a CatSalut Respon.

En la majoria de casos, les picades es poden tractar a casa fàcilment. Hi 
ha productes comercials i productes casolans com el vinagre, l’alcohol de 
curar o el gel, que disminueixen la picor.  No obstant això, algunes persones 
tenen reaccions al·lèrgiques que poden ser greus.

Quan cal trucar a urgències?
Truqueu al 112, a CatSalut Respon i al 061 o cerqueu assistència mèdica 
d’emergència si patiu:

Dificultat per respirar.• 
Inflamació en qualsevol part de la cara.• 
Sensació d’opressió a la gola.• 
Sensació de debilitat.• 
Coloració blavosa.• 
No feu torniquets.• 
No preneu estimulants, aspirines ni qualsevol medicament per al dolor • 
que no us hagi prescrit el metge.
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L’Onada va celebrar el seu 10è aniversari amb una festa al pavelló

Les voluntàries de Mans unides van recaptar 4.509,20 € que aniran 
destinats a construir 4 aules d’institut a gujarat (Índia)

El CERaP organitza continus actes. En aquest cas la presentació del 
llibre “Orgues del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre”

Berenar de final de curs de l’Associació de dones La Bella Llar

El CD Riudoms visita l’ajuntament per celebrar els seus 90 anys

El grup Independent d’art va organitzar un festival per recollir 
fons a favor de la Lliga contra el Càncer

L’assemblea de l’associació de Jubilats reuneix més de 400 socis El grup de Caramelles de Riudoms surten a cantar la Nit de Pasqua

La intensa activitat 
associativa riudomenca
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
Riquesa industrial / Pobresa social

La tornada de Robinson Crusoe

La participació ciutadana

Des d’aquest espai us informem habitualment 
de la gestió del govern municipal i d’aquelles 
obres o projectes que preveiem impulsar així 
com de la seva evolució, tot com una manera 
més per a que tothom se senti partícip de la 
gestió del nostre Grup Municipal.

Entenem que la implicació ciutadana va 
molt més enllà de la necessària participació 
electoral i que no hi ha cosa que generi més 
confiança als ciutadans que la transparència 
i la coparticipació en la presa de decisions. 
I aquest és un dels nostres objectius 
prioritaris.

Com a exemple, les reunions fetes amb els 
veïns del carrer Nou i de Sant Jaume per 
parlar de les obres de remodelació, escoltant 

les seves inquietuds i propostes que ja s’han 
integrat al projecte.

El mateix es va fer amb la remodelació de 
les instal·lacions esportives i la creació de 
dos camps de gespa artificial. Abans de fer 
l’aprovació del projecte es va reunir a totes 
les entitats usuàries per a que fessin els 
seus suggeriments i aportacions.

També podem parlar de les obres de la nova 
Llar dels Jubilats a la planta baixa del Casal, 
en que l’Associació de Jubilats a través de 
la seva Junta s’ha implicat directament en la 
distribució i l’elecció del mobiliari.

I a més a més els voluntaris que participen en 
l’organització d’esdeveniments de tota mena, 
com ara el Comitè Organitzador de la Fira, les 

Comissions organitzadores dels Barris, de 
l’Arribada dels Reis d’Orient, de Barraques, 
de la Sardinada, de la Megagimcana, 
dels Pastorets i recentment, del Concurs 
de Paelles i dels Quadres de la Passió. El 
nostre agraïment per aquests centenars de 
persones voluntàries que amb el seu temps 
i propostes ajuden a fer molt millor l’activitat 
lúdica i cultural del nostre poble.

Podríem encara repassar més projectes 
engegats per aquest Ajuntament en que 
la col·laboració ciutadana ha estat bàsica i 
fonamental... L’aposta per la participació de 
tots els riudomencs demostra el compromís 
del nostre Equip de Govern per una gestió 
eficaç, transparent i pròxima a tothom.

Molt s’ha parlat els darrers dies de l’aspiració 
de molts catalans de construir un nou estat, 
sorgit a partir de les votacions del 9N.

El 8 d’abril una representació parlamentària 
va defensar al Congrés la possibilitat de 
celebrar una consulta consensuada amb 
l’estat espanyol, com ho farà Escòcia 
amb Gran Bretanya. El resultat va ser el 
previsible, enèsim cop de porta de l’Estat a les 
aspiracions del poble català, que vol impedir 
el més preuat en democràcia, que és donar la 
veu a la ciutadania. Els dos partits majoritaris 
a Madrid, no tenen cap problema a reformar 
la constitució per prioritzar els interessos dels 
bancs, però no la volen canviar per escoltar 
els interessos dels catalans.

El mateix dia, la secció local d’ERC Riudoms 

en un acte dins de la campanya Votar 
és democràcia, un diputat d’Esquerra al 
Parlament de Catalunya, va argumentar 
la necessitat de configurar nous marcs 
legals i aprofitar la tasca de les entitats de 
la societat civil i les oficines exteriors per 
internacionalitzar de manera més eficaç el 
dret a decidir i la consulta.

Avui, 14 d’abril, el Consell Assessor per la 
Transició Nacional ha emès un informe sobre 
la viabilitat d’una Catalunya independent dins 
de l’Unió Europea. Tres dels quatre escenaris 
previstos ens serien favorables. 

L’ANC va presentar en l’Assemblea del 
5 d’abril, la nova proposta per la Diada; 
Òmnium Cultural i l’AMI també estan realitzant 
accions encaminades a convèncer l’opinió 

internacional.

L’escenari que tenim al davant és complex, 
ERC porta una pila d’anys defensant el dret a 
decidir, la nostra aposta és el Sí+Sí, la nostra 
prioritat són treballadors, empreses, joves, 
estudiants, infants, aturats i jubilats, i és per 
tots ells que volem dotar-nos de les millors 
eines que són les d’un Estat Propi.

Robinson Crusoe, va estar 28 anys de nàufrag 
en una illa deserta, quan el van rescatar i va 
tornar al seu lloc d’origen es va convertir en 
un home lliure i molt ric, ja que les seves 
terres havien acumulat una fortuna. 

Els catalans portem tres-cents anys en una 
illa sense futur, que en serem de rics quan 
siguem lliures.

Estem en un moment de la humanitat molt 
interessant i extraordinari Des de fa ja 
uns anys, intento imaginar quina sensació 
d’incertesa i confusió tenien els ciutadans 
de segles anteriors davant dels nous invents 
i artefactes tecnològics, és a dir,els que van 
veure el naixement de la ràdio, el telèfon, 
la llum i, fins i tot, el de la impremta. I fixeu-
vos avui! Us imagineu un món sense ràdio, 
sense televisió, sense electricitat o sense 
telèfon?

I és que les noves tecnologies no ens deixen 
indiferents. Imaginin-se per un moment: si 
fa uns anys, algú els hagués explicat que 
cadascun de nosaltres duria un petit telèfon 
sense fils (mòbil) per a comunicar-se amb 

qualsevol persona en qualsevol lloc i en 
qualsevol moment.

S’ho haguessin cregut? Molt probablement 
que no.

L’èxit de cadascuna d’aquestes noves 
tecnologies contrasta amb la ruptura que 
estem patin com a societat. La malnutrició 
infantil, els desnonaments, la falta de 
treball, la pèrdua de prestacions socials, 
empobriment general. Ens trobem en el 
millor moment de la historia tecnològicament 
i en canvi, pel que fa al benestar de les 
persones, els que ens dirigeixen estan 
capficats en posar-nos les coses mes 
difícils. 

S’ho haguéssim cregut? Segur que no.

Per una banda tot canvia molt ràpid i a millor 
i per l’altre costat estem tirant anys i anys 
enrere.  Cal que garantim uns mínims vitals 
de dignitat a  tots els catalans i catalanes i  
per això cal que totes les forces polítiques i 
administracions treballem conjuntament. 

En lloc d’apostar pels programes socials i 
afrontar els problemes reals del país davant 
aquesta situació d’emergència, s’ha optat 
per la política de retallades; fet que ha 
comportat un clar augment de l’empobriment 
de la ciutadania i un increment de la  
desigualtat social i que està generant una 
clara devaluació de la política social, reduint-
la només a funcions assistencials.   
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