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NOUS EQUIPAMENTS  
AL SERVEI DE TOTHOM

Posada en funcionament dels nous camps de gespa artificial

S’ha habilitat la planta baixa de les Escoles Velles per a unes noves aules 
de formació per a adults i les noves instal·lacions de l’Esplai del Casal Riudomenc

Inauguració de la nova Llar dels Jubilats de Riudoms
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Treballant al nucli antic, 
el cor del nostre poble

Francesc Xavier Lázaro Alhambra
fxlazaro@riudoms.cat
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM

Marcel·lí Garriga Masdeu
mgarriga@riudoms.cat
Portaveu del Grup Municipal del PSC-PM

Des de l ’ inici d’aquest 
mandat heu pogut veure com 
l’acció de govern s’anava 
materialitzant en diferents 
àmbits i zones de Riudoms: 
des de l’ensenyament a 

l’esport, des de la cultura a la sanitat, des dels 
serveis socials a les activitats lúdiques, des dels 
més petits fins els més grans...

Un dels àmbits on hem dedicat grans esforços ha 
estat el nucli antic. Un espai fonamental on prestem 
una atenció i cura especial, tant pel que fa als serveis 
que hi oferim com a les inversions que hi realitzem.

De fet, al centre del poble i, més concretament, 
a l’entorn de la Plaça de l’Om, hi hem conservat 
serveis municipals com la Policia Local, la seu 
de l’Ajuntament de Riudoms, la Casa de Cultura, 
l’Arxiu Històric i l’Escola Municipal de Música. De la 
mateixa manera, en l’entorn de la Plaça de l’Església 
hi tenim el Local Jove, la nova Llar dels Jubilats i el 
Casal Riudomenc amb la seva enorme capacitat de 
generar activitat en el cor del nostre poble.

També, en anteriors legislatures vam fer l’arranjament 
integral dels carrers del Beat Bonaventura, de 
l’Arenal i de Sant Isidre, així com la reforma de la 
Plaça de la Mare Cèlia.

Com a resum, en aquest mandat hem actuat al casc 
antic a través de:

• La substitució de tot l’enllumenat públic per un 
altre de més eficient i que genera una major 
lluminositat.

• La retirada de la roba estesa dels balcons i el seu 
engalanament amb la campanya “posa un gerani 
al teu balcó”.

• La concessió de subvencions per la millora de les 
façanes antigues.

• L’eliminació de les taxes d’obres per les activitats 
comercials que s’hi implanten i també per les que 
ja hi són i reformen l’establiment.

I a més a més, també estem treballant en aquestes 
altres iniciatives addicionals:

• L’adequació de les tres travessies, conegudes 
popularment com els Corralons dels Enamorats, 
dels Fadrins i de la Font.

• L’arranjament del ferm i dels serveis del carrer 
Nou i del carrer de Sant Jaume.

• La recuperació de la Cisterna de sota la Plaça de 
l’Església com a valorització del patrimoni històric 
de Riudoms i, a la vegada, com a pol d’atracció 
de visites cap al centre del poble.

• I, un cop acabades les obres, la limitació del 
trànsit a l’entorn de la Plaça de l’Església durant 
els diumenges i festius que augmentarà la 
seguretat i la tranquil·litat d’aquesta zona vital de 
Riudoms.

De fet, des del nostre punt de vista, un poble que 
és referent i que ofereix les millors opcions als seus 
veïns ha de ser entès com un conjunt, des d’un 
extrem a un altre. És per això que des de l’Equip 
de Govern plantegem les accions de millora de 
manera transversal, arribant a la totalitat del casc 
urbà, treballant d’una punta a l’altra i procurant que 
totes les zones prosperin i es beneficiïn al màxim.

El fet de pensar globalment en el nostre poble 
com un conjunt ens fa forts per a prosperar i a la 
vegada ens garanteix poder disposar de les millors 
condicions de vida per a tots i cadascun dels veïns 
de Riudoms.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde



Ajuntament de Riudoms 3

n  octubre, novembre i desembre de 2014 n Núm. 103

Remodelació integral i construcció de conduccions pluvials als corralons

Pla de Balconades Engalanades dels carrers del centre de Riudoms

Gràcies a l’estalvi econòmic generat en el darrers temps pel Servei de Jardineria Municipal es van poder adquirir les torretes i plantar els 
geranis lliurats als veïns del nucli antic en el marc del Pla de Balconades Engalanades dels carrers del centre de Riudoms.

Reforma dels serveis i paviment del nou Carrer Nou

Els operaris municipals van realitzar les obres de canalització de les aigües pluvials i la pavimentació dels corralons amb el mateix estil del 
nucli antic, que portaran la pluja del carrer Nou cap a les conduccions soterrades del carrer del Beat i l’Arenal.

Aquest hivern s’estan duent a terme les obres de reforma integral del carrer Nou que forma part del seguit d’actuacions previstes per a 
continuar la millora del nostre casc antic.

Així, s’ha actuat en els serveis d’aigua potable, clavegueram, aigües pluvials, gas natural i pavimentació seguint la mateixa estètica dels 
altres carrers arreglats del centre del poble. L’enllumenat públic ja havia estat canviat amb anterioritat. En breu finalitzarà aquesta obra i 
segur que tots els veïns celebraran tenir el nou carrer Nou.
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Pavimentació amb asfalt calent de l’antiga carretera
MILLORA DE LA CIRCULACIÓ 

Finalització de les obres de la carretera de Montbrió

Durant els darrers temps s’havia constatat que en la cruïlla del carrer 
Molins Nous amb el carrer de Salvador Espriu s’havien produït alguns 
accidents degut a l’elevada velocitat o a que no es respectaven les 
preferències d’incorporació. Donat que els accidents haurien pogut 
ser de gravetat, s’ha actuat per a solucionar aquesta problemàtica.

Tot i que la cruïlla no estava dissenyada originàriament per encabir-hi 
una rotonda, s’ha hagut de fer un disseny que permet el gir dels vehicles 
més grans i que a la vegada obligui a una reducció de la velocitat.

Una solució semblant ja s’havia utilitzat en l’altra cruïlla del final del 
mateix carrer Espriu i va donar molts bons resultats doncs des del 
moment de la seva implantació no s’ha produït cap més accident i 
aquest és l’objectiu principal d’aquestes actuacions.

Fa uns mesos, també es va construir una rotonda al Poligon El Prat 
que ordena i facilita la circulació en aquesta zona de trànsit de vehicles 
de major envergadura.

En les converses per traspassar la titularitat de l’antiga carretera 
T-310 a l’Ajuntament de Riudoms en el seu pas per l’interior del nostre 
poble es va acordar que es faria un tractament amb asfalt calent per 
millorar aquest tram urbà, des de la rotonda de Reus fins la cruïlla 
amb la carretera de Montbrió. 

Així, l’acabament de les obres dels laterals al tram de Montbrió ha 
deixat aquesta via en molt bon aspecte. L’obra ha estat finançada 
per la Diputació de Tarragona i efectuada per la Brigada Municipal 
i ha permès ocupar diverses persones que es trobaven en situació 
d’atur de llarga durada.

Noves rotondes que milloren la nostra seguretat viària
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...EN DIFERENTS ESPAIS

Canalització i l’enjardinament del Barranc del Portal

Millora de l’entorn de la Urbanització Molí d’en Marc

En diferents zones de la urbanització Molí d’en Marc s’està actuant 
progressivament per a adequar-ne l’entorn. Per exemple, en el tram 
final del carrer Verge de Montserrat, en el tram paral·lel a l’Hort del 
Coques i en diverses zones verdes com la de davant de l’Escola 
Cavaller Arnau i especialment, en el barranc del Portal.

El barranc del Portal en el seu pas pel costat de la urbanització Molí 
d’en Marc presenta una part que no està soterrada i és aquí on 
tradicionalment s’hi acumulava brossa i es podia convertir en una 
zona de risc. Amb aquesta actuació s’hi ha guanyat molt des del punt 
de vista estètic, però sobretot en la seguretat dels usuaris de la zona.

Aquesta obra ha millorat l’aspecte de tota la zona, alhora que augmenta molt la seguretat del Barranc del Portal
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Nova vida al Camp de Futbol Vell

L’espai conegut com el Camp de Futbol Vell 
s’està reconvertint poc a poc en un espai lúdic 
i esportiu amb diferents accions encaminades 
a la recuperació d’aquesta zona.

Així  s ’ha fet  una acció integral  de 
condicionament amb la instal·lació d’un 
Skate Park i unes noves cistelles de bàsquet 
i millores a la pista i tots els voltants. 

En breu, s’hi farà una zona recreativa per a 
gossos que facilitarà als propietaris un lloc 
on poder fer les necessitats de manera més 
controlada i higiènica.

El Camp de Futbol Vell s’ha recuperat amb la instal·lació de diverses zones esportives i lúdiques
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Amb aquesta nova sala s’omplen definitivament tots els espais del Casal Riudomenc

Nou espai per a l’Esplai

Nova seu de l’Associació de Jubilats i Pensionistes

Enguany,  l ’Esp la i  de l  Casal 
Riudomenc celebra el seu 50è 
aniversari. Aquesta efemèride està 
sent encara més lluïda gràcies a 
l’estrena de les noves instal·lacions 
que s’han ubicat a la planta baixa de 
les Escoles Velles.

L’Ajuntament i l’Esplai riudomenc 
han treballat conjuntament per a 
que aquesta nova seu sigui el més 
adequada i digne a la llarga tradició 
d’aquesta entitat social i juvenil, 
alhora que s’adequa l’espai donant 
nova vida a les Escoles Velles i tots 
els seus voltants.

La Diputació de Tarragona ha subvencionat les 
obres, les instal·lacions i el mobiliari de la nova Llar 
dels Jubilats de Riudoms. 

Aquest nou espai, situat a la planta baixa del 
Casal Riudomenc completa definitivament aquest 
emblemàtic edifici municipal.

La nova seu millora amb escreix l’anterior i ofereix 
moltes més possibilitats que la junta actual està 
preparant per gaudir-ne plenament.

L’acte inaugural va estar presidit pel president de la 
Diputació Josep Poblet. També hi van intervenir la 
regidora de Benestar Social i Gent Gran Montserrat 
Corts, el president de l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes Jordi Lambea i l’alcalde Josep M. Cruset.
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El president de la Federació Catalana de Futbol Andreu Subies, el president i el vicepresident del CD 
Riudoms Baix Camp EF Josep M. Llaó i Marcel·lí Garriga, el delegat de la Federació a Tarragona 
Josep Vives, el regidor d’Esports Carles Garcia i l’alcalde de Riudoms Josep M. Cruset van presidir 
l’acte inaugural dels nous camps de gespa artificial d’última generació que formaran part del Centre 
de Tecnificació de la Federació Catalana de Futbol a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

L’acte va comptar amb la presència dels tècnics i jugadors de tots els equips de futbol del club riudomenc 
que a partir d’ara poden gaudir d’aquestes magnífiques instal·lacions.

   Estrenats els dos nous camps de gespa artificial
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   Estrenats els dos nous camps de gespa artificial

Després de llargues gestions i d’esforços importants, la Federació Catalana de Futbol i l’Ajuntament 
de Riudoms van aconseguir el finançament necessari per a fer realitat el Centre de Tecnificació i 
Formació de la Federació Catalana de Futbol a tot Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

Així doncs, del cost total de les obres, la Federació n’ha assumit 1.070.000 € i l’Ajuntament de 
Riudoms els 190.000 € restants.



Ajuntament de Riudoms10

n  octubre, novembre i desembre de 2014 n Núm. 103

Festes del Beat Bonaventura

Les tradicionals festes del Beat Bonaventura apleguen al voltant 
d’aquesta celebració religiosa altres actes que la complementen.  
Així, els més petits tenen atraccions a la Plaça de la Palmera i les 
persones més grans de 82 anys celebren l’Homenatge a la Vellesa, 
tot lligat amb altres activitats com ara el castell de focs a la plaça de 
l’Església o diverses actuacions al Casal.

Coincidint amb l’Homenatge a la Vellesa, en aquesta ocasió 
cal destacar l’acte de record a la figura del músic i compositor  
Sr. Elies Mestre Compte de qui es van destacar les seves aportacions 
desinteressades en bé de diversos col·lectius de Riudoms, 
especialment del món musical.

En l’homenatge al Sr. Elies van participar-hi persones voluntàries  
especialment lligades a la seva vida. Es van preparar diverses actuacions  

corals i musicals, projeccions d’imatges i la presentació d’un quadre en el seu record 
que està exposat al Casal Riudomenc. L’agraïment a tothom que s’hi va implicar.
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Subvencions destinades a les entitats locals 2014

Amics de Riudoms 1.100 €
AMPA Escola Beat Bonaventura 1.200 €
AMPA Escola Cavaller Arnau 600 €
AMPA Escola Municipal de Música 300 €
AMPA Institut Joan Guinjoan 975 €
Associació de Dones Bella Llar 1.350 €
Associació de Jubilats i Pensionistes  3.800 €
Associació de Puntaires Vol i Boixet 300 €
Associació El Trencadís 850 €
Associació Esplai del Casal Riudomenc 1.900 €
Associació Esportiva Riudoms 2.050 €

Banda de Cornetes i Timbals de Santa Llúcia 600 €
CERAP 3.550 €
Escola de Futbol Baix Camp 2.600 €
Club de Pàdel i Tennis de Riudoms 600 €
Club Deportiu Riudoms 4.800 €
Club Handbol Riudoms 1.800 €
Club Patí Riudoms 2.106 €
Colla Gegantera de Riudoms 2.700 €
Coral Dolça Catalunya 750 €
Penya l’Avellana Blaugrana 300 €

TOTAL 34.231 € 

L’Ajuntament de Riudoms ofereix anualment a les entitats locals 
la possibilitat d’acollir-se a la convocatòria de subvencions per tal 
d’atendre les despeses de funcionament i d’organització de les 
seves activitats ordinàries. 

És per això que encara que el context econòmic que ens envolta 
continui essent difícil, l’Ajuntament de Riudoms creu convenient 

continuar fent un nou esforç per incrementar la totalitat de les 
subvencions per a les associacions i entitats riudomenques.

Durant el primer trimestre de 2015 les entitats riudomenques ja 
poden fer les seves sol·licituds per les subvencions corresponents 
a l’any 2015.

Col·laboració entre l’Ajuntament,  
el Club Handbol i el Consell Comarcal
El 24 de setembre es va signar el conveni entre l’Ajuntament, el 
Club Handbol Riudoms i el Consell Comarcal del Baix Camp. Aquest 
conveni, obtingut per les gestions de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament, bonifica l’entitat i el handbol base.

El Club Handbol Riudoms rebrà un compensació econòmica per tal 
de dur a terme el monitoratge i l’entrenament del handbol base de 
la comarca i que es farà al nostre pavelló municipal.

Cantem a la Mare de Déu de Montserrat 
i visitem una obra de Gaudí 

Diumenge 26 d’octubre, en coordinació amb la Coral Dolça Catalunya, des de l’Ajuntament de Riudoms vam organitzar una excursió amb 
un objectiu doble: al matí acompanyar la coral en la seva ofrena cantada a la Mare de Déu de Montserrat i a la tarda conèixer la recent 
restauració d’un monument dissenyat per Antoni Gaudí i que forma part del Rosari Monumental de Montserrat.

Riudoms present al Mundial  
de Patinatge sobre rodes 2014

El Pavel ló Municipal 
d’Esports de Riudoms 
va obrir les seves portes 
per tal  que diverses 
seleccions (Austràlia, 
Argentina, Xina-Taipei, 
Es ta ts  Un i ts ,  I tà l ia , 
Alemanya, Japó i Brasil) 
participants al Mundial de 
Patinatge sobre rodes de 
Reus 2014 poguessin fer 
els seus entrenaments.
El Club Patí Riudoms gràcies a la col·laboració entre l’organització 
d’aquest Mundial i la regidoria d’esports de Riudoms va poder 
participar a la cerimònia d’inauguració a Reus.
Per altra banda, a aquestes seleccions, se les va convidar a conèixer 
els diferents espais d’interès cultural i turístic de Riudoms.
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Les festes de Nadal i Reis

Aquest Nadal 2014 a la Plaça de l’Arbre s’ha estrenat una nova activitat relacionada amb el món teatral que va tenir molt bona acollida 
per part de participants i públic en general. El Pessebre Vivent de Riudoms neix amb molta força i amb una clara voluntat de continuïtat.

El Gran Tió és un bon reclam per a recollir donatius per a la Marató

“RIUDOMS AMB LA MARATÓ DE TV3”
“LA BELLA LLAR” (Berenar solidari) 612 €
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PICAROLS (Venda de tapes i contes) 342 €
ESCOLA BEAT BONAVENTURA (Diversos actes)  350 €
RESIDÈNCIA “L’ONADA” (Venda de calendaris, pastissets i bingo) 847 €
CORAL DOLÇA CATALUNYA (Concert a Verge Maria)  133 €
L’ACÚSTIC DE LA MARATÓ (Concert al Casal)  814 €
“EL GRAN TIÓ DE NADAL” (Al Mercat de Nadal)  170 €
“EL BINGO DE LA MARATÓ” (Al Mercat de Nadal)  1.820 €
C.P. RIUDOMS (Festival de patinatge i Hoquei)  634 €
GRUP INDEPENDENT D’ART (encara es pot comprar el seu calendari)  

TOTAL (que en tinguem constància fins ara) 5.722 €

El Casal Riudomenc és l’escenari dels festivals de Nadal dels diferents centres escolars de Riudoms
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La combinació d’espectacles tradicionals com els Pastorets de Riudoms, la recuperació del Parc Infantil de Nadal al pavelló i la incorporació 
de diverses novetats a la Cavalcada de Reis omplen les nostres festes de Nadal i Reis d’activitats i màgia per a compartir en família
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Grup Municipal dE ciu

Grup Municipal d’Erc-aM

Grup Municipal dEl pSc-pM

No es pot negar el dret a votar. Sense aquest dret, no hi ha democràcia.
Estem vivint l’oportunitat de ser testimonis d’un 
moment apassionant que ens permetrà decidir 
pacíficament com volem que sigui el nostre 
país. Són uns moments, evidentment, carregats 
d’incertesa i a la vegada d’il·lusió. Els veïns de 
Riudoms, com els de tot Catalunya, en serem 
testimonis i protagonistes en primera persona.

Aquesta oportunitat s’ha anat fent possible 
a través de la col·laboració i el bon treball 
fet en paral·lel per la societat civil catalana, 
representada per la gran majoria d’entitats 
i col·lectius que s’han posicionat a favor del 
procés nacional, i els diferents grups polítics que 
hi han donat suport, en major o menor implicació, 
per impulsar els acords, lleis, preparatius i 
accions necessàries per poder-ho fer.

Tothom que hagi seguit amb interès aquests 
moments i analitzi de manera neutral els 
esdeveniments hauria d’arribar a la conclusió 
que l’adversari a vèncer ha estat i és encara 
el mateix: la negativa de Madrid de permetre 
expressar lliurement l’essència democràtica 
del poble català. Aquesta és la simple realitat! 
Qualsevol energia dedicada a pugnes estèrils 
entre els partits pro-consulta o entre les 
persones que en el fons defensem la mateixa 
causa, és energia i il·lusió perduda.

Des de CiU pensem que anar a votar és la 
millor manera de demostrar la ferma voluntat 
dels catalans de decidir democràticament quin 
ha de ser el futur que volem. Aquesta seria la 
millor manera de dir-li a l’estat espanyol que 
no trencarà la nostra voluntat i una participació 

massiva donaria a la consulta la legitimitat que 
alguns ens volen negar.

A dia d’avui no podem saber què és el que 
passarà, però des del Grup Municipal de CiU 
convidem tothom a expressar-se lliurement a 
través de la paraula i, sobretot de les urnes, 
conjuntament amb la resta de partits polítics i 
la societat catalana. Segur que farem tot el que 
estigui a les nostres mans per a que el resultat 
sigui un èxit de participació i feina ben feta per 
poder anar més endavant.

Un procés d’independència no és un joc de 
taula, on les fitxes estan col·locades en un tauler 
d’escacs per iniciar la partida. És quelcom més 
seriós i té a veure amb els anhels de tot un poble 
que vol aconseguir la seva llibertat, arrencant un 
poder que -de moment- tenen uns altres.

Procés i r revers ib le .  Aques t  p rocés 
d’independència entronca amb l’immobilisme de 
l’adversari. Els obstacles del govern espanyol no 
obren cap escletxa i, solament, deixen dues vies 
per la ruptura, una a través d’unes relacions de 
forces favorables que puguin donar possibilitats 
d’èxit, que no és el cas, o a través d’un seguit 
d’instruments legals per anar-se carregant 
de raons fins a mostrar una força electoral 
amplíssima que faci possible aquesta ruptura.

Avui, 15 d’octubre. Fa poc més de 24 hores que 
s’ha esmicolat la unitat dels partits favorables 
a la consulta del 9N, perquè el govern ha 
decidit suspendre-la, sense comptar amb la 
resta de formacions polítiques, i ha convocat 
una via participativa en forma de succedani 
de referèndum que devalua la idea, genera 
dubtes entre la ciutadania i solament serveix 
per no donar una imatge de claudicació davant 
les institucions espanyoles. I, de pas, li serveix 
a CIU per guanyar temps, seguir al capdavant 
del procés intentant agafar distància d’un passat 
(Jordi Pujol) que aquest estiu ha sacsejat la vida 
política catalana. 

Keep calm. Es podrien repartir mèrits i culpes 
del que està passant, però avui, i sense saber 
que passarà el proper 9N2014, la solució més 

raonable per sortir de l’etzucat on ens trobem, 
seria la convocatòria d’eleccions. La gent, 
que encara està totalment mobilitzada, mereix 
passar per unes urnes de veritat, i a més, 
obligarà a tots els partits a parlar clar i definir la 
seva aposta.

Majoria parlamentària. Amb unes eleccions 
tindríem una avaluació real de la força que té el 
procés. Per tant, hem de sol·licitar el calendari 
de les eleccions al Parlament i a partir d’aquí 
negociar, com a mínim, una part del programa 
a compartir, solament així es podrà fer una 
declaració d’independència i iniciar el procés 
constituent de la República Catalana.

Nota de la redacció:
Per aquest número no s’ha rebut l’article del grup municipal del PSC,  

per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.
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Grup Municipal dE ciu

Grup Municipal d’Erc-aM

Grup Municipal dEl pSc-pM
L’esport de base

Manual de Bones Pràctiques: La Transparència

És temps de pressupostos

A finals d’any les administracions públiques 
acaben de polir i aprovar els pressupostos per 
al proper exercici. El pressupost és el document 
financer que elaboraren les administracions on 
queden escrits els compromisos de pagament 
dels projectes i inversions i l’equilibri entre els 
ingressos i les despeses anuals. És per això 
que a l’hora d’elaborar el pressupost s’ha de 
fer un profund exercici de realisme. Tal com 
hem fet sempre en la nostra manera de fer és 
bàsic tocar de peus a terra i no comprometre 
grans despeses sense tenir assegurat el seu 
finançament.

Aquest és el criteri bàsic que sempre ha 
aplicat el nostre Equip de Govern. El fet de ser 
conseqüents amb aquesta manera d’actuar 
ens permet afirmar que tenim un ajuntament 

plenament sanejat. Aquesta situació ens permet 
afrontar obres de remodelació i millora de carrers 
de diferents zones sense haver d’aplicar als 
veïns cap contribució especial, al contrari del que 
sovint passa en poblacions del nostre entorn.

Per altra banda, hi ha altres factors determinants 
a l’hora de pensar en un pressupost com ara les 
necessitats dels veïns que necessiten ajuda. 
Aquesta és la part social d’un pressupost. Una 
part que en funció de les disponibilitats s’ha 
d’adaptar a la realitat socioeconòmica i que, 
malauradament, s’ha anat incrementant en els 
últims anys, degut a la situació actual.

Conscients de les necessitats i les possibilitats, 
des de l’Equip de Govern treballem per fer uns 
pressupostos que compleixin amb els objectius 

que un any més ens hem marcat:

- Que contemplin les necessitats i possibilitats 
reals del poble de Riudoms.

- Que continguin una profunda funció social.

- I que, com sempre, estiguin basats en 
la prudència, sent realistes en la previsió 
d’ingressos i adequar les despeses a la realitat 
del moment.

En aquests moments especials rebeu des del 
nostre Grup Municipal un fort desig de pau, 
prosperitat i voluntat per a aconseguir els vostres 
millors propòsits per aquest 2015.

Avui, 15 de desembre, data màxima que 
estem obligats a presentar els articles del 
Butlletí, el Grup Municipal d’ERC-AM ha 
presentat pel proper Ple Ordinari, un conjunt de 
mocions i propostes encaminades a fomentar 
la participació ciutadana i la transparència de 
l’administració.

Darrerament hem assistit a episodis de corrupció 
i saquejos terribles (Gurtel, Urdangarín, 
Bárcenas, Pujol, Cas Palau de la Música,..), que 
estan obligant a les administracions a prendre 
mesures per evitar la reiteració d’altres casos. 

Des de fa uns anys algunes organitzacions, 
com la Transparency International, encapçalen 
la denúncia i la lluita contra la corrupció i a favor 
de la transparència.

La democràcia no es limita solament a l’elecció 
de representants cada quatre anys, sinó que 
comporta la participació activa de la ciutadania 
en la vida social, econòmica i política del 
municipi. El bon govern de les institucions 
públiques requereix la generació de relacions 
de confiança entre la societat i els seus 
representants.  L’objectiu últim és que els 
ciutadans i les ciutadanes puguin fer efectiu 
el seu dret a rebre tota la informació, de forma 
ràpida, senzilla i gratuïta, així com conèixer com 
s’administren els recursos.

Un estudi de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en el marc del Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Local Pública, 
avaluava els 947 ajuntaments de Catalunya, 
deixant a Riudoms en la posició 85 de 89 dels 

municipis catalans entre 5001-100000 habitants, 
ja que no dóna informació relativa, entre altres 
qüestions, a  la situació econòmica i financera 
del municipi (elaboració, aprovació i compliment 
del pressupost municipal o estat i evolució del 
deute), contractacions de personal i serveis o 
informació de tots els regidors i les retribucions 
que reben.

A Riudoms ens hem de comprometre a fer 
l’administració més eficient i propera. Un 
Ajuntament més accessible, més participatiu, 
que apropi la ciutadania a la gestió municipal. 
Ara solament resta que la moció s’aprovi. 
Esperem que així sigui.

 L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les 
mesures en matèria esportiva que està adoptant 
el Govern de l’Estat estan posant en perill la 
supervivència de clubs i entitats esportives, així 
com la permanència en aquestes d’entrenadors, 
esportistes i professionals que volen aportar la 
seva experiència i formació al col•lectiu d’una 
manera altruista i voluntària realitzant una 
magnifica tasca al voltant de l’Esport de base.

En l’actual legislatura,  a partir de 1 de 
novembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social iniciarà una campanya que, sota la 
denominació “Regularización laboral de la 
actividad desarrolada en los clubes y entidades 
deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu 
perill la supervivència de l’esport de base. 
Aquesta última mesura es converteix en una 

amenaça sense precedents i llença pel terra 
el magnífic treball i la insubstituïble funció que 
realitzen centenars de clubs i entitats esportives 
sense ànim de lucre.

El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és 
l’atac al gran moviment de voluntariat esportiu 
sense ànim de lucre que fins ara realitzava una 
funció fonamental i imprescindible en els clubs 
i associacions esportives. 

La voluntat del Govern és rebaixar aquesta 
tasca altruista a una relació exclusivament 
laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, 
provocarà l’increment de les despeses derivades 
de la pràctica esportiva de base casi en un 
50%; eliminant de cop la important funció 
social d’interès general que realitzen els clubs 
esportius de base i en gran mesura, abocant-

los a l’empobriment o fent desaparèixer 
irremeiablement molts d’ells.

Tenim que instar al Govern de l’Estat i als 
organismes competents que aturin, posant 
en marxa una nova moratòria, i que revisin 
el pla d’inspeccions massives a l’esport de 
base  proposant les alternatives necessàries 
per regular convenientment les activitats 
remunerades que es realitzen dins de l’àmbit 
de les entitats esportives.
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Riudoms, el comerç viu tot l’any
A través de la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç Local l’Ajuntament 
de Riudoms va treballant diferents iniciatives repartides durant l’any per 
afavorir els diferents negocis i empreses de Riudoms.

Algunes d’aquestes accions són les campanyes ”Per Nadal compra 
al Comerç Local”, “El Casal i Comerç Local”, la promoció especial per 
empreses riudomenques a la Fira de l’Avellana, el Mercat de Nadal, la 
celebració de Sant Jordi a la plaça, les ofertes de les “Botigues al Carrer”, 

la ruta gastronòmica “Les Tapes de Gaudí” o les diferents campanyes 
publicitàries amb anuncis, guies, plànols, webs o insercions en mitjans 
digitals, xarxes socials i els mitjans tradicionals en paper.

Tot això combinat amb la qualitat i el bon nom del comerç local, la promoció 
que pugui fer cada negoci i el pol d’atracció dels serveis, equipaments i 
esdeveniments culturals, esportius i festius de Riudoms fan que diversos 
col·lectius forasters s’apropin fins al nostre poble i aprofitin per comprar-hi.

La celebració de Sant Jordi i el Mercat de Nadal a la Plaça de l’Església apropen el comerç local als possibles clients

La campanya “Botigues al Carrer” permet exposar el gènere a fora

Comprant al comerç local es van poder aconseguir importants 
descomptes per al concert de Lax’n’Busto al Casal Riudomenc El mes de març es farà la 4a edició de “Les Tapes de Gaudí”


