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DISTRIbUCIÓ gRATUïTA

Les millores, els canvis, la 
transformació d’un poble,... 
són fruit de la feina de 
tots: iniciatives particulars i 
públiques. 

Sovint les accions que 
fem al poble des de les 

administracions es noten als nostres carrers i 
places. 

I és en aquest context que ens hem de plantejar si 
és veritat que, -com diuen alguns- quan s’acosten 
eleccions fem més obres? La resposta és contundent: 
No. És rotundament fals.

Fruit de la confiança que ens vau fer en les Eleccions 
Municipals, hem distribuït el nostre Programa de 
Govern en quatre anys l’acció municipal, basant-nos 
en tres raons:

- la prudència, ja que no es fa cap obra que no hi 
hagi els diners assegurats,

- la coherència, ja que cal avançar seguint una 
planificació segons les prioritats i necessitats 
del poble, 

- el compromís, ja que el Programa de Govern 
marca allò pel que ens vam comprometre a 
treballar durant tots aquests quatre anys.

Efectivament, potser hi haurà algú que dirà “es 
nota que venen eleccions, fan obres!” Però aquesta 
opinió cau pel seu propi pes si recordem la marxa 
dels projectes a Riudoms:

1) Durant els primers anys de mandat hem 
materialitzat projectes importants pel nostre 
poble. De la molta feina feta en destaca:

La reparació de la teulada del pavelló i la millora • 
del seu equipament - finals del 2011.

Les importants millores a la carretera de La • 
Sènia – finals del 2011.

La segona pista de pàdel - primer semestre del • 
2012.

La rotonda al polígon el Prat - mitjans del • 
2012.

La millora de la cruïlla al costat de la Llar • 
d’Infants - finals del 2012.

La nova escola Cavaller Arnau – mitjans del • 
2013.

El nou Centre d’Assistència Primària - finals del • 
2013.

Les primeres fases de consolidació del Barranc • 
del Portal al seu pas per la urbanització - finals 
del 2013.

El Pla de millora de l’enllumenat públic - es • 
comença a finals del 2013.

El Pla d’eliminació de Barreres Arquitectòniques • 
– de manera continuada durant tot el mandat.

OBRES A RIUDOMS:  
LES FEM PERQUÈ VENEN ELECCIONS?

2) D’altres projectes fa temps que s’hi està treballant 
i que per la seva llarga tramitació estaran apunt 
en els pròxims temps:

Els dos camps de gespa artificial del Centre de • 
Tecnificació i Formació de la Federació Catalana 
de Futbol.

L’accés a Riudoms per l’Avinguda Montbrió que • 
s’ha anat executant amb recursos propis per la 
pròpia Brigada Municipal.

L’accés a Riudoms des de Reus, que l’ha millorat • 
ara la Generalitat de Catalunya d’acord amb la 
previsió dels seus pressupostos.

3) I, finalment, ens trobem amb les obres que es 
fan mitjançant subvencions d’administracions 
superiors. En aquest cas depenem del calendari que 
aquestes administracions ens marquen, i començaran 
en breu ara que s’han garantit els diners:

Trobem, amb subvencions de la Generalitat de 
Catalunya:

La millora del carrer Nou i el carrer Sant Jaume.• 

Les obres de finalització de la canalització del • 
Barranc del Portal al seu pas per la Urbanització.

I amb subvencions de la Diputació de Tarragona:

La recuperació de la Cisterna Vella sota la Plaça • 
de l’Església.

Les obres de la nova Llar dels Jubilats.• 

Les obres d’adequació d’un local per l’Esplai del • 
Casal Riudomenc.

Les obres de millora del Cementiri Municipal.• 

Les obres de les zones verdes del costat de • 
l’Escola Cavaller Arnau.

Les obres de millora del Camp de Futbol Vell.• 

Les obres de les Travessies dels Enamorats i dels • 
Fadrins. 

En resum, a Riudoms veurem també, per sort, obres 
i millores abans de les eleccions, però podem 
presentar un balanç molt potent de treball fort 
durant quatre anys. 

Una feina que ha servit per fer realitat els nostres 
compromisos amb coherència, seguint el programa de 
govern i amb la necessària flexibilitat per ajustar-nos 
a les noves necessitats i al ritme dels recursos que 
ens venen de fora.  

Partim de la confiança, de la proximitat i de la 
transparència, treballem seguint un calendari, amb 
coherència i compromís.

Treballarem, com ens vam comprometre, des del 
primer fins al darrer dia d’aquesta legislatura. Perquè 
entre tots, dia a dia, estem fent el Riudoms de tots.

Josep M Cruset Domènech
Alcalde
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2011. Reparació de la teulada del pavelló 2011. Millores a la Carretera de la Sénia

2012. Obertura de la segona pista de pàdel 2012. Construcció de la rotonda del polígon El Prat

2013. Obertura de l’Escola Cavaller Arnau

2013. Ampliació del Centre d’Assistència Primària 2013. Primeres obres al barranc del Portal

2013. Millores en l’enllumenat públic Contínuament, eliminació de les barreres arquitectòniques 

2013. Millora de la cruïlla al costat de la Llar d’Infants
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La Brigada municipal ha realitzat durant el darrer un any una important 
actuació de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. 
L’objectiu principal d’aquesta acció ha estat la reducció del cost 
energètic d’aquest servei bàsic. 

Així, les premisses de les diverses actuacions han estat:

Eliminar les làmpades de mercuri que fins ara existien. Gràcies • 
als avenços tecnològics, avui en dia, es considera que aquest 
tipus de làmpades contaminen massa i n’hi ha disponibles de 
molta més eficiència.
Reduir la contaminació lumínica amb els reflectors dirigits.• 
Millorar l’eficiència energètica amb l’ús de reflectors, equips • 
elèctrics i bombetes més eficients.
Reduir el cost de la despesa energètica que ha de suportar • 
l’ajuntament.
Mantenir o millorar els nivells d’il·luminació actuals.• 

Per això, s’ha actuat de manera específica segons l’estat de cada 
zona o carrer. En algunes zones s’han substituït els equips electrònics 
i les bombetes actuals per altres de menor consum i major eficiència. 

La tecnologia utilitzada ha estat generalment la col·locació de 
bombetes d’halogenurs metàl·lics amb cremador ceràmic combinat 
també en algun punt amb bombetes LED.

En els carrers en què la lluminària actual desprenia massa contaminació 
lumínica o, per contra, molt reduïda eficiència energètica, s’ha canviat 
tota la lluminària.

Una vegada finalitzades la totalitat de les actuacions previstes s’ha 
actuat en 1.263 punts, amb el que s’ha aconseguit un estalvi aproximat 
de 666.000 kWh anuals de consum, el que suposarà l’estalvi d’uns 
85.000 € anuals (IVA inclòs). Gràcies a això, també s’ha efectuat una 
reducció de la potència contractada amb un altre nou estalvi anual 
d’uns 42.000 € (IVA inclòs).

La inversió ha suposat l’adquisició de material per valor de 110.000€ 
(IVA inclòs) que ha estat subvencionada en una part molt important 
per la Diputació de Tarragona, aprofitant tres línies de subvencions 
existents.

I el que és més important, les millores fetes produeixen un estalvi 
de més de 125.000 € a l’any. Diners que es podran dedicar a cobrir 
altres necessitats del poble.

Les millores en l’enllumenat públic  
ens estalvien cada any més de 125.000 €

En marxa les obres del Centre de Formació i 
Tecnificació de la Federació Catalana de Futbol

Tal i com es informar, a finals de l’any passat es va signar el conveni 
entre l’Ajuntament de Riudoms i la Federació Catalana de Futbol per 
a la construcció a Riudoms del seu Centre de Tecnificació i Formació 
al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

A través d’aquest acord la Federació Catalana de Futbol aportava 
una subvenció d’1.070.000 € per a fer possible aquestes obres.

Des de llavors s’ha anat seguint tot el procediment administratiu per a 
redactar el projecte i contractar l’empresa que havia de fer les obres. 
Finalment, després de mesos de tràmits, es va firmar el contracte 
amb l’empresa que va guanyar el concurs per a fer les obres.

Així doncs, a finals del mes de juliol es van iniciar les obres i aquestes 
avancen a molt bon ritme. Segons les previsions, la part principal de 
les obres estaran acabades abans d’arribar a final d’any.

Per altra banda, durant el primer trimestre del 2015 es faran les 
obres de remodelació i ampliació dels vestuaris actuals, deixant així 
totalment apunt les instal·lacions esportives de Riudoms i passar a 
ser els camps de referència de la Federació Catalana de Futbol.
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Els resultats de la Consulta 
sobre el Futur de Riudoms

Durant els dies de la Fira de l’Avellana es va posar en pràctica un 
procés participatiu adreçat als riudomencs majors de 16 anys. Aquest 
tenia un compromís concret: iniciar, amb voluntat de continuïtat en 
les pròximes fires, una activitat que faciliti opinar de manera directa 
sobre alguns temes concrets relacionats amb Riudoms. 

Aquesta és una experiència molt pionera que fins ara s’ha fet en molts 
pocs municipis i que a mesura que passen els anys, i els ciutadans 
comproven la seva utilitat, va creixent en nombre de participants. 
Amb aquest procés els riudomencs i riudomenques tindrem un 
canal més per opinar i per decidir una part de l’acció i del pressupost 
municipal.

Així doncs, aquest primer any s’han formulat preguntes que han estat 
contestades per 365 persones. Aquesta és una participació molt 
destacable i garanteix la continuïtat d’aquesta iniciativa en el futur.

Els cinc temes plantejats feien referència a la peatonalització de la 
Plaça de l’Església, al format de la festa del Beat Bonaventura, a la 
col·locació d’una antena de telefonia mòbil en un espai públic o privat, 
a la recuperació del camp de futbol vell i, finalment, a la necessitat 
d’habilitar espais per a gossos.

Les preguntes concretes, i el resultat obtingut per cadascuna d’elles 
es mostra a continuació:

Com es veu en els gràfics, en la majoria dels casos el resultat és 
clarificador. Ara, juntament amb factors tècnics i econòmics i sumant 
les visions de les persones i els col·lectius més directament afectats 
o que tenen opinions sobre cadascuna de les problemàtiques, es 
planificaran les accions necessàries per actuar en els cinc temes 
consultats.

Accions de govern concretes en relació a la consulta

D’acord amb els resultats i els altres factors a tenir en compte, les 
accions que es portaran a terme són:

A partir del dia 1 de novembre, els diumenges i festius es 1. 
peatonalitzarà la Plaça de l’Església.

En els pròxims mesos es rehabilitarà l’espai del Camp de Futbol 2. 
Vell per a poder-hi practicar diferents esports, i a la vegada s’hi 
instal·larà un skate park.

En el transcurs del pròxims sis mesos, s’habilitarà un espai 3. 
on poder portar els gossos a fer exercici i fer les seves 
necessitats. 

En el moment d’aprovar les Festes Locals per l’any 2016, es 4. 
proposarà al Ple que valori l’elecció de declarar Festa Local del 
Beat el dissabte corresponent.

Per altra banda es reprendran les converses amb les empreses de 
telefonia mòbil per tal que quan retirin l’antena actual, situada en 
una propietat privada, la col·loquin a sobre del Casal Riudomenc.  
D’aquesta manera no només no es perdrà cobertura, sinó que es 
millorarà l’actual.
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1) La Plaça de l’Església 
La Plaça de l’Església és el centre del poble de Riudoms. Creus que s’ha de 
peatonalitzar i evitar que hi acceceixin vehicles?

Sí, els diumenges i 
festius

No, mai

M’és indiferent

Altres

2) Festes Locals de 2016 
Aviat ens tocarà aprovar les festes locals de 2016. Una de les dues festes es 
celebra des de fa temps el dilluns després de la festa del Beat Bonaventura. 
Creus que s’ha de mantenir en aquesta data?

Sí, que continuï els 
dilluns

No, hauria de ser 
dissabte, fent-la coincidir 
amb la festa religiosa

M’és indiferent

Altres

3) Antena de telefonia mòbil 
Properament, finalitzarà el contracte de les companyies de telefonia mòbil amb un 
habitatge on hi tenen la seva antena, la qual cosa pot provocar la pèrdua de cobertura 
mòbil en diferents espais del poble. Les companyies han consultat a l’Ajuntament per 
col·locar una nova antena al sostre del Casal Riudomenc. Creus que l’Ajuntament 
ha d’acceptar aquesta proposta?

Sí, millor en un espai públic 
que en un edifici privat.

No, millor que no estigui 
en un espai públic.

M’és indiferent

Altres

4) Camp de futbol vell 
Actualment el Camp de futbol vell està en desús. Creus que seria interessant 
destinar-hi recursos per recuperar-lo com espai públic per a fer-hi esport i per 
patinar-hi (skate park)?

Sí

No

M’és indiferent

Altres

5) Espais per a gossos 
Molts veïns tenen gossos a casa seva i els treuen al carrer. Creus que s’han 
d’habilitat espais públics dedicats als gossos on hi facin exercici i on fer les 
seves necessitats?

Sí

No

M’és indiferent

Altres
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Festa Major de Sant Jaume

Reviu les Places 2014

“El Riudoms dels nostres pares”, amb l’acompanyament musical del 
mestre Jordi Sabatés al piano a la plaça de l’Església, els “Barcelona 
Gospel Messengers en concert” a la Plaça de la Palmera i el conegut 

actor Toni Albà amb l’espectacle “Audiència I-Real” a la plaça de Sant 
Antoni van completar tres dimecres de juliol amb molta afluència i  
acceptació per part del públic assistent.

Al voltant de la Festa de Sant Jaume, s’organitzen múltiples activitats festives que apleguen gran part de la població de Riudoms
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Ampliació de l’oferta lúdica i 
esportiva de l’estiu riudomenc

gimnàstica, els dimartsSardanes, els dillunsAnar a córrer, els dilluns

gimnàstica, els dijousPatinar en línia, els dimecres Caminar pel terme, els divendres

2a edició de la Megagimcana Torneig solidari de bàsquet 3x3 Torneig de Tennis de taula

Escola de Lleure 2014 Colònies de l’Esplai Riudomenc 2014 Festa eïvissenca a la Piscina
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34a Fira de l’Avellana i 415a Fira de Sant Llorenç de Riudoms

Participants al 4t Curs de Cuina Infantil que va tenir lloc durant dues tardes

El Curs “La Cuina de l’Avellana” ha celebrat 18 anys amb l’ampliació d’un quart dia de curs

Jornada dedicada al 3r Curs de Cuina Juvenil

El riudomenc Joan M. Clavaguera Llauradó, director de l’Agència Catalana de Notícies, va 
ser l’encarregat d’inaugurar la 34a Fira de l’Avellana i 415a Fira de Sant Llorenç

“País Km 0” va dedicar les 2 hores del seu 
programa a Riudoms i la Fira de l’Avellana 

Visita Tècnica al Centre de Mas de bover

El premi Fira de l’Avellana s’atorgà a Josep M. 
Borrell per la seva gran dedicació al món firal

Nova edició del “Coneix millor Riudoms”
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34a Fira de l’Avellana i 415a Fira de Sant Llorenç de Riudoms

PREMI FIRA DE L’AVELLANA 2014:
Sr. Josep M. Borrell Pujol, per la seva dedicació a la 
promoció de les fires, especialment la de Riudoms 
i les curses de portadors de sacs d’avellanes.

18è CONCURS DE PRODUCTES AgRÍCOLES:
MILLOR FRUITA: Josep Salvat Papió 
(raïm primerenc)

MILLOR VERDURA: Mateu Turró Calvet 
(carabassa gegant)

PRODUCTE MÉS ORIGINAL: Anton M. 
Ferrant Mas (bejoques llargues)

16è CONCURS DEL CONREU 
DE L’AVELLANER:
Lluís M. Mas Solé

30a CURSA DE PORTADORS  
DE SACS D’AVELLANES:

1r – Jordi Serra Garcia, de Riudoms
2n – Younes El Hannach, de Reus
3r – Albert Picó Torres, de Reus

5a CURSA DE PORTADORES 
DE MIg SAC D’AVELLANES:

1a – Guillerma Abelaño, de Sarral
2a – Susana Dolcet, de Riudoms

Amics de Riudoms i la Fira de l’Avellana animen els riudomencs a anar a mar per recuperar la tradició de banyar-se l’endemà de la Fira

Premiats al Concurs de Productes Agrícoles

Trepidant demostració de Free Style i TrialL’espai firal cada any es renova per despertar l’interès dels nostres visitants

Carles Guillemat Rocamora va portar un sac d’avellanes des de Reus fins a la Fira de Riudoms per recordar els inicis dels 30 anys de la 
Cursa de Portadors de Sacs d’Avellanes de Riudoms. El guanyador de la cursa d’enguany va ser el riudomenc Jordi Serra garcia.
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Onze de setembre

temes que tracta l’obra i que van de 
l’amistat i la lleialtat, a la veritat i la 
mentida,  passant per l’èxit i el fracàs. 
Quin dels jugadors ha guanyat la 
partida en realitat?
90 min   CAT 

DIVENDRES 
21 DE NOVEMBRE
21.00 h
LA IAIA 
presenta  ON ÉS LA 
MÀGIA?

DIVENDRES
12 DE DESEMBRE
21.00 h
LOSERS, amb 
Jordi Díaz 
i Alba Florejachs

La Iaia és una banda formada per l'Ernest 
Crusats (guitarra i veu), en Jordi 
Casadesús (multinstrumentista) i en Jordi 
Torrents (bateria) l'any 2010 a Vic. 
Estilísticament costa posar-los etiquetes i, 
de fet, millor no fer-ho. Es podria dir que 
basen la música en les cançons i la força del 
trio en el directe. Han publicat: "Les ratlles 
del banyador" (2011, Música Global), "On és 
la màgia?" (2014, Música Global), a part 

Una partida de pòquer serveix d’excusa 
a un dels grans noms de la dramatúrgia 
britànica per posar en escena un joc de 
cartes i testosterona, una comèdia 
d’homes que parla, entre d’altres coses, 
de pares i de �lls. Tots ells participaran 
en l’acte �nal en una partida al soterrani 
del local. I, entre whisky i cigarrets, cada 
jugada farà emergir algun dels molts 

Losers  és una comèdia romàntica. En 
Manel i la Sandra voregen la quarantena, i 
no tenen res del que la societat suposa que 
haurien de tenir a aquesta edat. Ni �lls, ni 
parella, ni diners, ni casa... Per això es 
consideren a ells mateixos com uns 
perdedors (losers). Pensen que no se'n 
poden sortir, que ells no mereixen ser 
feliços. Però s'equivoquen. Perquè tothom 
té dret a la felicitat, i perquè ser feliç no 

Barcelona. Quatre dones que s’acosten 
als cinquanta. Una d’elles ho ha 
abandonat tot, s’amaga en un dels 
molts pisos buits que hi ha a la ciutat. 
Vol estar sola, allunyar-se de tot, però les 
seves amigues no la deixen en pau, 
vulgui o no vulgui, li fan costat. Què li ha 
passat? Per què ho ha deixat tot? 

Dos vells amics, a partir d’una 
conversa anodina, entren en una 
batalla sense treva i s’enfonsen en un 
joc de postures irreconciliables. Està 
articulada entorn la “veritat” dels 

mots, que pot dur a conse-
qüències incalculables.
90 min  CAT 
        

DISSABTE 
17 DE GENER
21.00 h
T DE TEATRE 
presenta
DONES COM JO

paella pel mànec i que si no et dóna els 
diners penses emprendre mesures de força, 
mesures realment potents. Res violent, 
valgui’m Déu, això no, però avui, si el senyor 
director no a�uixa els quartos, iniciaràs una 
acció de�nitiva que convertirà la seva vida 
en una catàstrofe. 
80 min   CAT

DISSABTE 
21 DE MARÇ
21.00 h
EL CRÈDIT,
amb Jordi 
Bosch i Jordi 
Boixaderas

En el nostre civilitzat món, quan necessites 
diners vas al banc i demanes un crèdit. Si no 
te’l concedeixen te’n tornes cap a casa, 
capcot, pensant que les coses estan molt 
malament, que els temps han canviat, que 
el crèdit no �ueix… Però potser avui no. 
Potser avui, quan et deneguin el crèdit no te 
n’aniràs cap a casa amb la cua entre les 
cames com un xaiet. Potser avui miraràs el 
director de l’o�cina als ulls, posaràs les cartes 
sobre la taula i li diràs que avui ets tu qui té la 

cançons que han estat essencials en la 
seva carrera i en la vida de vàries 
generacions d'incondicionals, i que han 
convertit als Lax'n'Busto en un dels grups 
amb més repercussió de la història de la 
música a Catalunya. 
90 min   CAT

Un dels motius fonamentals per a la 
realització d'aquest disc ha estat, la 
necessitat de plasmar les seves cançons 
més "essencials" en un sol disc, 
actualitzant tots els seus grans èxits a 
l'actualitat, amb la formació actual i 
recuperant el millor esperit de la banda. 
Això els ha fet entrar a l'estudi per a 
enregistrar de nou totes aquestes 

DIVENDRES 
16 DE GENER
21.00 h
LAX’N BUSTO 
presenta 
ESSENCIALS 
& RARESES

DISSABTE 
25 D’ABRIL
10.00 h
TALLER DE 
GOSPEL

DISSABTE 
25 D’ABRIL
21.00 h
NON  STOP 
GOSPEL

The Gospel Viu Choir interpretarà 
NON STOP GOSPEL, l'espectacle 
d’urban gospel, amb el que la 
formació ha obert una nova etapa 
en el gospel nacional, caracteritzada 
pel ritme més intens i el funk més 

Vinculat a l’espectacle  que es durà a terme al vespre, s’organitza un taller de gospel 
en el que es treballaran un parell o tres de temes amb el director del TGV CHOIR, a � 
i efecte de poder obrir el concert de la nit amb la interpretació d’un dels temes 
treballats, els talleristes sols, i compartint un tema més amb TGVCHOIR. 
INSCRIPCIONS:
Només a la taquilla del teatre, �ns a esgotar el nombre de places disponibles. 
En cas de no assolir-se del nombre mínim d’inscrits, el taller no es durà a terme.
240  min / A PARTIR DE 12 ANYS

de l’Òscar és diametralment oposat al 
seu, donat que es tracta d’un tipus 
despreocupat i tronera. La convivència 
no serà senzilla en absolut.
100 min   CAT 

DIUMENGE  
17 DE MAIG
20.00 h
LA EXTRAÑA PAREJA, 
amb Joan Pera i 
Antonio Dechent

Félix és un home de mitjana edat, 
meticulós i obsessionat amb l’ordre i 
la neteja, que és expulsat de la llar 
familiar per la seva esposa. Davant 
aquesta situació a Félix no li queda 
altra opció que recórrer al seu amic 
Òscar, perquè li permeti compartir el 
seu apartament. El problema arriba 
quan Félix descobreix que el caràcter 

40€

Tornarà a la seva vida d’abans? La 
resposta a aquestes preguntes apareix 
per atzar, en una capsa.
90 min   CAT 

electritzant i potent, amb tota 
l'energia que, des de sempre, porta 
TGVCHOIR dalt de l'escenari.
90 min   CAT 

    zona A    zona B
ANTICIPADA        16€      14€
MATEIX DIA          20€      16€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        16€      14€
MATEIX DIA          20€      16€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        20€      16€
MATEIX DIA          24€      20€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      16€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      16€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        22€      18€
MATEIX DIA          26€      22€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      14€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        20€      16€
MATEIX DIA          24€      20€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        22€      18€
MATEIX DIA          26€      22€

DISSABTE 
22 DE NOVEMBRE
21.00 h
LA PARTIDA

*inclou entrada

d'una maqueta "El meu vaixell" 
(autoeditat). La Iaia va ser grup revelació 
segons el públic i la crítica als Premis 
Enderrock l'any 2011 i 2012, 
respectivament. També van ser els 
guanyadors del concurs Sona 9 l'any 2010.
80 min   CAT 

depèn dels béns materials o del que 
determinin les modes, depèn de nosaltres 
mateixos. De superar les nostres pors i les 
nostres limitacions. En Manel i la Sandra 
estan sols, però volen deixar d'estar-ho. Són 
infeliços, però volen deixar de ser-ho. A 
veure com se'n surten...
80 min   CAT 

DISSABTE 
8 DE NOVEMBRE
21.00 h
PER UN SÍ O 
PER UN NO

temes que tracta l’obra i que van de 
l’amistat i la lleialtat, a la veritat i la 
mentida,  passant per l’èxit i el fracàs. 
Quin dels jugadors ha guanyat la 
partida en realitat?
90 min   CAT 

DIVENDRES 
21 DE NOVEMBRE
21.00 h
LA IAIA 
presenta  ON ÉS LA 
MÀGIA?

DIVENDRES
12 DE DESEMBRE
21.00 h
LOSERS, amb 
Jordi Díaz 
i Alba Florejachs

La Iaia és una banda formada per l'Ernest 
Crusats (guitarra i veu), en Jordi 
Casadesús (multinstrumentista) i en Jordi 
Torrents (bateria) l'any 2010 a Vic. 
Estilísticament costa posar-los etiquetes i, 
de fet, millor no fer-ho. Es podria dir que 
basen la música en les cançons i la força del 
trio en el directe. Han publicat: "Les ratlles 
del banyador" (2011, Música Global), "On és 
la màgia?" (2014, Música Global), a part 

Una partida de pòquer serveix d’excusa 
a un dels grans noms de la dramatúrgia 
britànica per posar en escena un joc de 
cartes i testosterona, una comèdia 
d’homes que parla, entre d’altres coses, 
de pares i de �lls. Tots ells participaran 
en l’acte �nal en una partida al soterrani 
del local. I, entre whisky i cigarrets, cada 
jugada farà emergir algun dels molts 

Losers  és una comèdia romàntica. En 
Manel i la Sandra voregen la quarantena, i 
no tenen res del que la societat suposa que 
haurien de tenir a aquesta edat. Ni �lls, ni 
parella, ni diners, ni casa... Per això es 
consideren a ells mateixos com uns 
perdedors (losers). Pensen que no se'n 
poden sortir, que ells no mereixen ser 
feliços. Però s'equivoquen. Perquè tothom 
té dret a la felicitat, i perquè ser feliç no 

Barcelona. Quatre dones que s’acosten 
als cinquanta. Una d’elles ho ha 
abandonat tot, s’amaga en un dels 
molts pisos buits que hi ha a la ciutat. 
Vol estar sola, allunyar-se de tot, però les 
seves amigues no la deixen en pau, 
vulgui o no vulgui, li fan costat. Què li ha 
passat? Per què ho ha deixat tot? 

Dos vells amics, a partir d’una 
conversa anodina, entren en una 
batalla sense treva i s’enfonsen en un 
joc de postures irreconciliables. Està 
articulada entorn la “veritat” dels 

mots, que pot dur a conse-
qüències incalculables.
90 min  CAT 
        

DISSABTE 
17 DE GENER
21.00 h
T DE TEATRE 
presenta
DONES COM JO

paella pel mànec i que si no et dóna els 
diners penses emprendre mesures de força, 
mesures realment potents. Res violent, 
valgui’m Déu, això no, però avui, si el senyor 
director no a�uixa els quartos, iniciaràs una 
acció de�nitiva que convertirà la seva vida 
en una catàstrofe. 
80 min   CAT

DISSABTE 
21 DE MARÇ
21.00 h
EL CRÈDIT,
amb Jordi 
Bosch i Jordi 
Boixaderas

En el nostre civilitzat món, quan necessites 
diners vas al banc i demanes un crèdit. Si no 
te’l concedeixen te’n tornes cap a casa, 
capcot, pensant que les coses estan molt 
malament, que els temps han canviat, que 
el crèdit no �ueix… Però potser avui no. 
Potser avui, quan et deneguin el crèdit no te 
n’aniràs cap a casa amb la cua entre les 
cames com un xaiet. Potser avui miraràs el 
director de l’o�cina als ulls, posaràs les cartes 
sobre la taula i li diràs que avui ets tu qui té la 

cançons que han estat essencials en la 
seva carrera i en la vida de vàries 
generacions d'incondicionals, i que han 
convertit als Lax'n'Busto en un dels grups 
amb més repercussió de la història de la 
música a Catalunya. 
90 min   CAT

Un dels motius fonamentals per a la 
realització d'aquest disc ha estat, la 
necessitat de plasmar les seves cançons 
més "essencials" en un sol disc, 
actualitzant tots els seus grans èxits a 
l'actualitat, amb la formació actual i 
recuperant el millor esperit de la banda. 
Això els ha fet entrar a l'estudi per a 
enregistrar de nou totes aquestes 

DIVENDRES 
16 DE GENER
21.00 h
LAX’N BUSTO 
presenta 
ESSENCIALS 
& RARESES

DISSABTE 
25 D’ABRIL
10.00 h
TALLER DE 
GOSPEL

DISSABTE 
25 D’ABRIL
21.00 h
NON  STOP 
GOSPEL

The Gospel Viu Choir interpretarà 
NON STOP GOSPEL, l'espectacle 
d’urban gospel, amb el que la 
formació ha obert una nova etapa 
en el gospel nacional, caracteritzada 
pel ritme més intens i el funk més 

Vinculat a l’espectacle  que es durà a terme al vespre, s’organitza un taller de gospel 
en el que es treballaran un parell o tres de temes amb el director del TGV CHOIR, a � 
i efecte de poder obrir el concert de la nit amb la interpretació d’un dels temes 
treballats, els talleristes sols, i compartint un tema més amb TGVCHOIR. 
INSCRIPCIONS:
Només a la taquilla del teatre, �ns a esgotar el nombre de places disponibles. 
En cas de no assolir-se del nombre mínim d’inscrits, el taller no es durà a terme.
240  min / A PARTIR DE 12 ANYS

de l’Òscar és diametralment oposat al 
seu, donat que es tracta d’un tipus 
despreocupat i tronera. La convivència 
no serà senzilla en absolut.
100 min   CAT 

DIUMENGE  
17 DE MAIG
20.00 h
LA EXTRAÑA PAREJA, 
amb Joan Pera i 
Antonio Dechent

Félix és un home de mitjana edat, 
meticulós i obsessionat amb l’ordre i 
la neteja, que és expulsat de la llar 
familiar per la seva esposa. Davant 
aquesta situació a Félix no li queda 
altra opció que recórrer al seu amic 
Òscar, perquè li permeti compartir el 
seu apartament. El problema arriba 
quan Félix descobreix que el caràcter 

40€

Tornarà a la seva vida d’abans? La 
resposta a aquestes preguntes apareix 
per atzar, en una capsa.
90 min   CAT 

electritzant i potent, amb tota 
l'energia que, des de sempre, porta 
TGVCHOIR dalt de l'escenari.
90 min   CAT 

    zona A    zona B
ANTICIPADA        16€      14€
MATEIX DIA          20€      16€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        16€      14€
MATEIX DIA          20€      16€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        20€      16€
MATEIX DIA          24€      20€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      16€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      16€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        22€      18€
MATEIX DIA          26€      22€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      14€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        20€      16€
MATEIX DIA          24€      20€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        22€      18€
MATEIX DIA          26€      22€

DISSABTE 
22 DE NOVEMBRE
21.00 h
LA PARTIDA

*inclou entrada

d'una maqueta "El meu vaixell" 
(autoeditat). La Iaia va ser grup revelació 
segons el públic i la crítica als Premis 
Enderrock l'any 2011 i 2012, 
respectivament. També van ser els 
guanyadors del concurs Sona 9 l'any 2010.
80 min   CAT 

depèn dels béns materials o del que 
determinin les modes, depèn de nosaltres 
mateixos. De superar les nostres pors i les 
nostres limitacions. En Manel i la Sandra 
estan sols, però volen deixar d'estar-ho. Són 
infeliços, però volen deixar de ser-ho. A 
veure com se'n surten...
80 min   CAT 

DISSABTE 
8 DE NOVEMBRE
21.00 h
PER UN SÍ O 
PER UN NO

Al voltant de la Diada Nacional Riudoms ha organitzat diversos actes 
de celebració. El dia 10 va tenir lloc la sardinada popular i la ballada 
de sardanes i fins a la casa dels germans Nebot va arribar la marxa de 

torxes, on les entitats i col·lectius locals van fer les seves ofrenes florals. 
El dia 11, cinc autocars de Riudoms van participar a la manifestació 
organitzada per l’ANC que va formar una gran V a Barcelona.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
Els socialistes i les socialistes de Riudoms defensem el dret a decidir

Ara o mai

El foment de la participació ciutadana en la presa de decisions
 Tot aprofitant l’afluència massiva de veïns i veïnes 
de Riudoms a la passada Fira de l’Avellana, 
l’equip de govern del nostre Ajuntament va 
posar en pràctica una iniciativa que fa temps 
que estava madurant i preparant.

Es tracta d’un projecte concebut per a conèixer 
l’opinió dels riudomencs sobre diversos aspectes 
que ens afecten a tots i des de CiU de Riudoms 
li donem tot el nostre suport.

Aquesta iniciativa pretén conèixer l’opinió 
ciutadana sobre les qüestions plantejades i 
alhora té altres objectius que van més enllà. 
Va ser una demostració més de la voluntat 
de l’equip de govern de facilitar la participació 
dels nostres veïns en les decisions de futur. 
És, per tant, una proposta que ha nascut 
amb intenció de permanència i amb la ferma 

voluntat de configurar la manera de planificar i 
de governar.

Així mateix, se la va anomenar “Consulta 2014” 
amb una altra intenció ben clara, que és la de 
demostrar com n’és de normal i d’habitual que 
la gent pugui expressar-se lliurament i amb 
llibertat a través de la millor i més efectiva eina 
democràtica que és votar.

La participació ciutadana en la presa de 
decisions dels òrgans de govern i a nivell molt 
més general és una opció a través de la qual 
prenem més consciència dels nostres drets i 
deures i us animem a participar-hi, sigui quina 
sigui la opció que defenseu.

Els bons comentaris rebuts i l’elevat nombre 
de persones que hi van participar ens anima 

a seguir per aquest camí i a treballar dia a dia 
perquè els ciutadans ens apropem sense por a 
la política i puguem sentir, cada cop més, que 
les accions del govern municipal es corresponen 
i s’adeqüen a les decisions que demana la 
majoria social.

Ben aviat se’ns tornarà a demanar la nostra 
participació i opinió a través de la consulta més 
important convocada en els darrers temps. Igual 
com ara, us demanem la vostra participació i que 
la vostra postura sigui clarament positiva.

Des de la restauració democràtica s’ha parlat 
i debatut molt de l’encaix de Catalunya amb 
Espanya i de la major dotació d’autogovern per 
la Generalitat. Però la realitat és que no estem 
tant lluny de com estàvem fa un segle, quan 
el 1914, a proposta d’Enric Prat de la Riba, 
s’agruparen les quatre diputacions per formar 
la Mancomunitat.
En aquest procés històric, el govern espanyol 
sempre ha lluitat per imposar un model 
centralitzador i uniformista, on la indivisibilitat 
de la unitat d’Espanya és el fil consistent.
Quan amb Tarradellas, es va recuperar la 
Generalitat i es va redactar l’Estatut  d’Autonomia 
de 1979, molts es pensaven que el model 
d’inclusió havia finalitzat, però no cal oblidar 
què es els unionistes es van quedar la clau de 
la caixa (no van permetre el concert econòmic) 

i, després de l’intent de cop d’Estat, el PSOE i 
UCD van aprovar la LOAPA el 1982, que creava 
14 autonomies més i preveia transferències de 
competències progressives fins a equiparar a 
les unes i les altres.
I així vam estar enganyats i “estafats” durant 
vint-i-tres anys, fins que ERC va entrar al govern 
i va intentar donar un fort impuls al procés 
amb la redacció d’un nou Estatut. Però amb 
el catalitzador del procés estatutari avortat, 
primer pel pacte Zapatero-Mas i després per la 
sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, 
Catalunya es va començar a qüestionar 
seriosament el règim de la transició. 
Tant, que el pilar català d’aquesta, el pujolisme, 
que ja va ser derrotat dues vegades: una, 
durant els dos governs d’esquerra nacional; 
l’altra, quan el poble ha encapçalat la demanda 

d’autodeterminació i independència, superant 
al carrer la nova proposta negociadora d’un 
pacte fiscal. El procés català ha forçat a la 
transparència i el pujolisme econòmic (de 
CDC, de Duran i Lleida i alguns “empresaris 
catalans”) no ha tingut l’altura moral i patriòtica 
de plantar-se seriosament i ara es veuen en un 
atzucac sense saber que han de fer el 9N, com 
ho venen demostrant declaracions com les de 
Joana Ortega o Santi Vila.
D’aquí al 9N hi haurà nous moviments polítics 
i Espanya, donarà falses expectatives de 
regeneració democràtica. La casta oligàrquica 
espanyola i d’alguns empresaris Catalans 
volen que ens desmoralitzem. L’11 de setembre 
s’ha d’omplir la V. ÉS ARA O MAI. ERC ho té 
clar, més clar que ningú i ja ha escollit rebutjar 
l’Espanya nacionalista i fundar un país nou.

La paraula “democràcia” és un mot originari 
del grec antic que significa poder del poble. 
Els grecs van ser els inventors fa més de dos 
mil anys d’aquesta forma de governar que s’ha 
anant consolidant en el decurs del temps com 
la més bona o la menys dolenta, segons com 
es miri, de  les opcions polítiques que existeixen 
per administrar un país. 

El seu principi bàsic consisteix en que els propis 
ciutadans escullin els seus governants i  ho facin 
periòdicament. Cada persona té dret a un vot.

En democràcia també  un  dels mecanismes 
per saber l’opinió del poble és  el de  la consulta 
o el  referèndum, quan el resultat ha de ser 
vinculant. 

Doncs bé, tot això ve a tomb  perquè el Govern 
de la Generalitat i motivat pel clam popular de les 

manifestacions ciutadanes del 11 de setembre 
de 2012, de la Via Catalana del 2013  i de la 
gran V preparada per enguany , ha decidit 
convocar els catalans a una consulta per saber 
el que pensem del nostre futur polític: si volem 
continuar units a Espanya com fins ara, si volem 
ser un estat unit als espanyols o si desitgem ser 
un estat independent.

Depenent del resultat que es produeixi el nostre 
Govern prendrà les decisions corresponents. 

Una mesura tan netament democràtica com 
aquesta no és acceptada pel Govern Espanyol, 
que ha posat totes les traves  per impedir 
aquesta consulta. 

Els socialistes riudomencs creiem que els 
catalans i les catalanes tenim el dret i també 
el deure d’expressar la nostra opinió sobre 

qualsevol tema que ens afecti de forma 
col·lectiva.

És per això que ens hem posat al costat, des 
del primer moment , en la defensa del Dret a 
Decidir, a favor per tal que tingui lloc la consulta 
del 9 de novembre i donarem suport sempre a 
qualsevol acció que tingui en compte el benestar, 
el progrés, la història i la cultura  dels catalans 
i  les catalanes.
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Celebració del Tricentenari

Distribuits en 3 autocars, el dissabte 19 de juliol, uns 140 riudomencs van visitar el born Centre Cultural i el Parlament de Catalunya

Miquel Calçada i Olivella, comissari del Tricentenari, va descobrir el panell Espais 1714 i va oferir una conferència al Casal Riudomenc

Diumenge, 7 de setembre de 2014, l’Ajuntament de Riudoms va 
organitzar l’acte central del Tricentenari al nostre poble amb diverses 
intervencions i activitats culturals. Va comptar també amb la presència 

de Vicent Sanchis, vice-president d’Òmnium Cultural. Va finalitzar 
l’acte amb la projecció d’un espectacular audiovisual amb format 
màpping a la façana de l’església titulat “Història de Catalunya”.


