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Amb la finalització de l’estiu, s’obren altres oportunitats per a 
l’educació, la formació i el lleure.

En general, l’inici del curs 07/08 ha estat marcat per l’aplicació de la 
famosa “6a hora” al col·legi de primària, per la marxada d’alumnat 
des de l’IES Joan Guinjoan de Riudoms cap al centre de Les Borges 
i per la posada en funcionament del 2n curs del CF de Manteniment 
de Vehicles a l’institut.

Paral·lelament, la Llar d’Infants ha donat cabuda a totes les sol·licituds 
presentades, ampliant el seu horari d’obertura matinal a 2/4 de 8 del 
matí, tot pensant en aquelles famílies que entren a treballar a les 8 
del matí.

L’Escola Municipal de Música també ha matriculat totes les demandes 
presentades i s’oferirà la possibilitat de cursar estudis musicals als 
veïns de Riudoms que tinguin més de 18 anys.

A primària, part de la 6a hora està gestionada per l’Ajuntament de 
Riudoms i el Menjador Escolar, de titularitat municipal, ofereix més 
dinars que mai.

El Grup Municipal de Lectura ha programat tot l’any de l’Hora del 
Conte.

La Ludoteca, dóna suport i reforç als nens de famílies que ho 
necessiten.

L’Escola-Taller i el Punt Òmnia, continua amb la seva formació per 
a adults.

Les diverses entitats socials, educatives o esportives i els diversos 
centres de formació privats han ofert les seves opcions, ofertes i 
programacions anuals.

A tothom, molt bon inici de curs!
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Han passat els primers cent dies 
des que el nou Equip de Govern de 
l’Ajuntament de Riudoms ha agafat 
les seves responsabilitats, i tot i 
el curt període de temps que això 
representa, ha estat molta la feina 
que s’ha portat a terme.

Hem treballat per la millora dels 
equipaments i les infraestructures 
del nostre poble: 

 Hem planificat, juntament amb el 
Departament de Cultura,  l’inici de 
les obres de la Sala Polivalent i la 
Nova Biblioteca.

 Hem establert les diferents 
mancances de l’actual Centre 
d’Assistència Primària (CAP), 
així com la planificació de la seva 
ampliació.

 Hem marcat, conjuntament amb el 
Departament d’Educació, els tràmits 
a seguir i les actuacions a realitzar 
per la construcció de la nova escola 
de Riudoms que anirà a la zona sud 
del poble.

 Hem incorporat les propostes 
tècniques per la Piscina Coberta 
que ens ha fet el Consell Català de 
l’Esport i hem aprovat el projecte 
d’aquest equipament.

 Hem mantingut diferents reunions 
de treball amb el Departament de 
Política Territorial per a eliminar les 
molèsties acústiques que la variant 
causa als veïns de la Urbanització 
Molí d’en Marc. 

 H e m  r e a l i t z a t  d i f e r e n t s 
actuacions, conjuntament amb 
altres ajuntaments, per tal que, 
entre el Ministerio de Fomento i la 
Generalitat de Catalunya, solucionin 
les cues diàries que es produeixen a 
la carretera de Reus.

 Hem fet els primers contactes 
per a dissenyar la transició de la 
Guàrdia Urbana de Riudoms a 
Policia Local.

 Hem intercanviat experiències 
amb a l t res  mun ic ip is  per  a 
redactar l’ordenança de civisme de 
Riudoms.

 Hem signat el conveni pel qual 
es treurà de l’interior del poble la 
bàscula pública i es traslladarà 
al polígon El Prat, eliminant així 
el trànsit de vehicles pesats per 
l’interior del municipi.

 Hem aprova t  e l  p ro jec te 
d’urbanització de l’Hort del Coques 
que millorarà significativament 
l’entrada de la Urbanització Molí d’en 
Marc i aportarà una gran quantitat de 
metres de zona verda i d’equipament. 
Igualment, estem seguint la correcte 
execució d’aquesta gran obra.

Per altra banda, també hem treballat 
intensament en el dia a dia del 
poble:

 Hem impulsat un estiu carregat de 
diversió i d’actes de tot tipus, entre els 
que en destaquen el Reviu les Places, 
la Festa Major de Sant Jaume, la 
Festa dels Barris, l’Escola de Lleure 
i una exitosa Fira de l’Avellana.  

 Hem fet importants millores a la 
sala d’actes de la Llar dels Jubilats 
per tal que aquesta entitat pugui 
donar cabuda a la gran quantitat de 
gent que cada diumenge d’hivern 
van a ballar-hi.

 Hem instal•lat un sistema de 
calefacció/aire condicionat mitjançant 
bombes de calor a totes les sales de 
la Casa de Cultura “Antoni Gaudí”.

 Hem materialitzat importants 
millores en la circulació del poble, 
resolent diferents zones que fins 
ara havien estat conflictives i que 
representaven un perill continuat.

 Hem gestionat l’inici del curs 
escolar en que hem donat cabuda a 
tots els nens que han volgut assistir 
a la Llar d’Infants Municipal, en la 
que hem ampliat el servei matinal 
pels pares que entren a treballar a 
les 8 del matí.

 Estem gestionant el servei de 
menjador escolar amb més nens 
que en cap altra ocasió, estem 
gestionant directament el servei de 
la 6a hora pels nens d’Infantil que 
tenen germans a Primària, i hem 
iniciat amb tota normalitat el nou curs 
a l’Escola Municipal de Música.

 Hem portat a terme millores al 
pavelló d’esports i als camps de 
futbol municipals.

 Hem fet inspeccions tècniques a 
l’edifici del Casal Riudomenc i estem 
elaborant un informe tècnic sobre 
l’estat d’aquest edifici.

 Hem millorat diferents zones 
enjardinades del poble.

 Hem arreglat els camins malmesos 
per les pluges i hem fet les gestions 
necessàries per arreglar-ne d’altres 
que tenien desperfectes fruit de 
les obres de millora del Pantà de 
Riudecanyes.

 Hem millorat l’enllumenat del 
carrer de Sant Pau i part dels carrers 
de Sant Antoni, de Sant Julià i de 
l’Avinguda de Montbrió.

 Hem canviat la sorra dels filtres de 
la planta potabilitzadora d’aigua .

 Com us explicava en l’anterior 
butlletí, hem aprovat diferents 
normat ives munic ipals per a 
defensar els interessos de tots els 
riudomencs. 

 Hem ampliat la possibi l i tat 
d’estudiar música als veïns de 
Riudoms que tinguin més de 18 
anys.

 Hem reduït diferents barreres 
arquitectòniques de la via pública.

 Hem ampliat l’horari d’obertura 
del cementiri per tal de facilitar-hi 
les visites.

 Hem fet importants contactes amb 
l’ambaixada Japonesa a Madrid 
per tal d’aprofitar l’atracció que té 
la figura del nostre fill il•lustre pels 
japonesos.

 Hem netejat un bon grapat de 
pintades de les parets. 

Així com moltes més actuacions de 
menor incidència que han servit per 
a resoldre necessitats més puntuals 
que ens heu fet arribar.

Sense cap mena de dubte, l’ampli 
recolzament que els veïns ens vau 
donar en les passades eleccions 
municipals i que va permetre sumar 
vuit regidors a l’Equip de Govern, 
ja s’està traduint en un aclaparador 
volum de feina feta en benefici dels 
riudomencs. 

U s  a sse g u ro  q u e  t o t s  vu i t 
continuarem dedicant tot el temps i 
esforç necessari per tal que Riudoms 
esdevingui un poble encara més 
capdavanter. 

Josep M Cruset Domènech
Alcalde

Edita
Ajuntament de Riudoms

Carrer Major, 52
43330 Riudoms
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ajuntament@riudoms.cat
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Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda, Governació, 
Serveis Públics, Obres Municipals

Dimarts de 18h a 20h 
Per poder-vos donar un millor 
servei podeu demanar cita prèvia

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats
1r Tinent d’alcalde

Dilluns de 19h a 21h
Per poder-vos donar un millor 
servei podeu demanar cita prèvia

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció 
Econòmica, Director de la Fira
2n Tinent d’alcalde

Horari de visites
Dimarts de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament, Política Lingüística 
3a Tinent d’alcalde

Horari de visites
Dimecres de 20h a 21h

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música
4a Tinent d’alcalde

Horari de visites
Dimecres de 20h a 21h

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes,
Joventut 

Horari de visites
Dilluns de 13h a 14,30h

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura,
Medi Ambient

Horari de visites
Dimecres de 20h a 21h

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana, Circulació, 
Sanitat, Protocol

Horari de visites
Dilluns de 20h a 21h

Equip de Govern 2007 - 2011

VISITA OFICIAL DE 
L’ALCALDE

Durant la primera setmana de setembre, la població veïna de Les Borges 
del Camp va portar a terme la seva Festa Major d’Hivern. 

El seu Alcalde, el Sr. JoaquIm Calatayud va convidar els alcaldes dels pobles 
veïns i en resposta a aquesta invitació l’Alcalde de Riudoms va assistir als 
actes centrals en representació de tots els riudomencs. 

A l’acte també hi van assistir els alcaldes de Vinyols i els Arcs, La Febró i 
Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant.

MÉS MILLORES A 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC

Des de fa temps s’estan destinant importants quantitats de diners per tal 
d’anar millorant l’enllumenat públic dels carrers del poble. Aquest procés 
es va iniciar amb la substitució de tots els punts de llum de la Urbanització 
Molí d’en Marc i va continuar amb la modernització de tota la xarxa de 
llums del Nucli Antic.

Aquestes darreres setmanes s’ha duplicat la intensitat lumínica dels carrers 
més amples, per la qual cosa s’hi veia menys que en els carrers estrets. 
Aquesta mesura s’ha pogut fer substituint els mecanismes elèctrics de 
cadascun dels punts de llum i canviant la totalitat de les bombetes.

Així doncs, el carrer de Sant Pau i part dels carrers de Sant Antoni, de Sant 
Julià i de l’Avinguda de Montbrió han canviat els seus punts de llum de 
125 a 250 volts, obtenint una millora molt significativa en la visió nocturna 
de la zona.

L’acte es va iniciar amb una recepció de totes les autoritats a la seu de 
l’ajuntament, en el qual el convidat d’honor va signar al llibre de visites. 

Tot seguit les autoritats, acompanyades d’una gran quantitat de veïns de 
Les Borges (i un bon grapat de riudomencs), es van adreçar cap a l’ermita 
de la Mare de Déu de la Riera. Des d’allí es va tornar cap al poble en 
processó, acompanyant la imatge de la Mare de Déu i presidits pel foc de 
la Colla de Diables de Les Borges. 

Finalment, els actes es van acabar amb el pregó de l’Alcalde de Les Borges 
i un castell de focs artificials.

Recepció a l’Ajuntament de les Borges
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COL·LOCACIÓ D’UN 
BANC A L’ARENAL

El carrer de l’Arenal és un carrer molt utilitzat per a circular a peu des d’un 
extrem a l’altre del poble. Degut al seu pendent, la gent d’edat més avançada 
poden tenir dificultats per arribar als bancs de la Plaça de l’Església on hi 
podien fer una pausa. És per això que a petició d’un bon grapat de veïns 
s’ha instal·lat un banc a la meitat del carrer per tal que permeti descansar 
a qui ho necessiti.

 EL PORTAL 
En els darrers mesos s’havia degradat 
l’aspecte de la Plaça del Portal i la Font dels 
Cavalls. És per això que en el marc del Pla 
d’Enjardinament del poble de Riudoms s’hi 
ha fet una actuació per millorar-ho.

Han consistit en la instal·lació d’una nova 
canonada per subministrar aigua a la font, la 
col·locació de panots en tot el tram inferior 
per tal de facilitar l’aparcament de vehicles, 
la replantació amb flors de temporada i 
plantes de cobertura al terra i la neteja de 
la totalitat de la font.   

Les obres han anat a càrrec de la Brigada 
Municipal.

NOUS VIALS PÚBLICS
El Ple de l’Ajuntament de Riudoms, va aprovar la denominació dels següents 
nous vials públics:

Als vials de la Zona industrial del Mas de Don Felip, es va acordar assignar-
los noms de les partides de terra properes aquesta zona del terme:

Avinguda del Burgar   Carrer de les Deveses

Carrer de les Comes   Carrer de les Arenes

Carrer de les Ribes Roges  Carrer de la Marrada

Carrer de la Font del Ros  Carrer del Cervellès

A la zona dels equipaments esportius i pavelló, es va acordar continuar 
amb el mateix nom a la prolongació de l’Avinguda de Catalunya i donar-li el 
nom de Miquel Martí i Pol, al nou vial que passarà pel darrera dels camps 
de futbol, al costat de la Riera de Maspujols.

Al carrer de nova obertura que neix al carrer de Sant Antoni, s’ha acordat 
assignar-li, per proximitat a la zona, el nom de carrer dels Hortets.

CLIMATITZACIÓ DE LA 
CASA DE CULTURA

La Casa de Cultura és un espai de molta activitat: visites diàries a la 
Biblioteca Municipal, l’Hora del Conte de cada dissabte, les xerrades de 
l’Associació de Dones de la Bella Llar de cada dimarts, així com cursos, 
xerrades i exposicions que durant tot l’any s’hi porten a terme.

Tot i aquesta important activitat, les diferents sales de la Casa de Cultura 
no comptaven amb un sistema de calefacció i aire condicionat, la qual cosa 
feia que durant l’hivern i l’estiu no es pogués fer ús de les instal·lacions en 
les millors condicions possibles.

Les setmanes passades es va acabar la instal·lació d’un sistema de Bomba 
de Calor per tal de climatitzar la totalitat de les dependències de la Casa 
de Cultura. Aquestes obres han tingut un cost de 19.297,92 euros, dels 
quals 6.010 han estat aportats per la Diputació de Tarragona, 3454,86 
per part de l’Institut Català de d’Energia i la resta han anat a càrrec dels 
pressupostos municipals.

S’AMPLIA L’HORARI 
DEL CEMENTIRI

Des de sempre, el Cementiri Municipal s’ha obert els diumenges en horari 
matinal. Durant diferents xerrades amb alguns dels veïns que visiten el 
cementiri es va observar que era necessari ampliar l’horari d’obertura, per 
tal d’oferir una major flexibilitat als seus visitants.

Així doncs, a partir d’ara, el Cementiri Municipal estarà obert tots els 
dissabtes de 10h a 18h i els diumenges de 10h a 13h.

Pel que fa a la festivitat de Tots Sants, l’horari d’obertura del Cementiri 
Municipal serà el següent:

DIA MATÍ TARDA
DILLUNS 22 10-13 15-17
DIMARTS 23 10-13 15-17
DIMECRES 24 10-13 15-17
DIJOUS 25 10-13 15-17
DIVENDRES 26 10-13 15-17
DISSABTE 27 10-13 15-17
DIUMENGE 28 10-13 15-17
DILLUNS 29 10-13 15-17
DIMARTS 30 10-13 15-17
DIMECRES 31 10-13 15-19
DIJOUS 1 8-19
DIVENDRES 2 10-13

Les bombes de calor donaran més confort a la Biblioteca

Un banc per fer “una paradeta”

Enjardinament del Portal
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Fruit de les reunions de coordinació de la Guàrdia Urbana Municipal han 
sorgit diferents propostes per tal de millorar la circulació i reduir els punts 
més conflictius del nostre poble, els quals habitualment comportaven un 
perill important pels vianants i altres conductors.

Inicialment es va realitzar un període de proves amb elements provisionals 
per tal de veure l’efectivitat de les mesures i ara s’han materialitzat 
definitivament.

Les actuacions portades ha terme han estat les següents:

 S’han col·locat uns pilons al davant de la zona de Correus.

 S’ha establert una zona de càrrega i descàrrega davant dels supermercats 
del carrer dels Molins Nous i s’hi ha col·locat pilons per evitar l’estacionament 
en doble fila.

 S’han protegit diferents passos de vianants amb torretes.

 S’ha col·locat una zona de torretes al voltant dels contenidors de la 
Plaça Petita amb la voluntat d’eliminar-hi l’estacionament, el qual impedia 
la retirada de les escombraries per part dels camions de recollida. Per altra 
banda també s’aconsegueix una barrera vegetal entre els contenidors i el 
seu entorn.

 S’ha habilitat una zona d’estacionament d’ambulàncies davant de la 
residència d’avis l’Onada per facilitar una ràpida intervenció i evitar dificultats 
al trànsit.

 S’ha fet un seguiment exhaustiu de l’entorn del locutori de la plaça petita 
per a eliminar els problemes de trànsit que sovint ocasionaven els seus 
usuaris.

Paral·lelament s’està fent un estudi de la col·locació de nous passos de 
vianants elevats per tal de continuar el desplegament d’aquests elements 
en el nostre poble.

CIRCULACIÓ I 
SEGURETAT VIAL

Millores circulatòries a la Muralla de la Font Nova

CREIX LA SALA 
D’ACTES DE LA LLAR 

DELS JUBILATS
Darrerament la Sala d’Actes de la Llar dels Jubilats s’havia mostrat insuficient 
per a donar cabuda al públic que en diferents actes hi ha assistit. 

Per altra banda, la mateixa Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms 
havia formulat una petició per tal de solucionar la manca d’espai que tenien 
cada diumenge a l’hora de celebrar-hi el ball.

Després d’estudiar les diferents alternatives existents, es va consensuar 
que es farien obres a la mateixa sala d’actes per tal d’aconseguir una sala 
més àmplia. Les obres han consistit en enderrocar un embà que separava 
la sala d’actes del passadís d’entrada, canviar les instal•lacions elèctriques, 
d’aigua i d’extinció d’incendis afectades i traslladar la porta just al replà de 
les escales.

Les obres, amb un cost de més de 6.000 €, han anat a càrrec dels diferents 
professionals de la Brigada Municipal i han convertit la sala d’actes en una 
sala més gran i diàfana que permet donar acollida al centenar de riudomencs 
jubilats que cada diumenge d’hivern assisteixen al ball. 

Per altra banda, s’ha aprofitat l’ocasió per a fer diferents actuacions de 
conservació i millora de les instal·lacions de la Llar dels Jubilats, com ara 
l’eliminació d’algunes goteres.

Operaris de la Brigada treballant a la Llar dels Jubilats

Estat actual de la Sala d’Actes dels “jubilats”

Zona de torretes al voltant dels contenidors de la Plaça Petita
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Amb una vegada no n’hi ha prou 
En la 3a jornada de donació de 
sang d’aquest 2007, que va tenir 
lloc el dilluns 17 de setembre, a la 
Casa de Cultura “Antoni Gaudí”, 
coordinada per l’Associació 
de Donants de Sang del Baix 
Camp i les seves representants 
a Riudoms, van tenir lloc 62 
donacions.

La propera oportunitat per a poder fer una nova col·laboració, serà el proper 
dilluns 10 de desembre, en l’horari habitual de 17h a 21h.

Recordem que la donació de sang no comporta cap risc ni perill per a les 
persones i que, per qüestions de salut, els homes poden fer fins a quatre 
donacions anuals i les dones fins a tres.

Actualment, s’estan rebent el nou Carnets de donant, en motiu de la 
unificació dels diferents centres de donació de Catalunya.

2a Col·lecció de postals
Amb la postal de les Festes de Nadal que sortirà el proper mes de desembre, i el 
repartiment del corresponent estoig, es clourà la segona col•lecció de programes 
de festes amb format de postal que s’han editat durant els dos darrers anys, amb 
motius fotogràfics vinculats als orígens de cada festa. Les persones a qui els 
manqui qualsevol de les postals per completar tota la col·lecció, tant de la del 2006 
com la del 2007, pot demanar-la a la Biblioteca Pública Municipal “Antoni Gaudí”, 
fins que s’esgotin les existències de cada unitat. Us podeu informar al telèfon 
977 768 809.

Promoció conjunta de la figura de Gaudí
Com a conseqüència de l’assistència de representants de l’Ajuntament 
de Reus a la inauguració, el passat mes d’abril, de l’Epicentre Gaudí de 
Riudoms, s’han fet els primers passos per a establir col•laboracions amb 
l’Ajuntament de Reus i el de Barcelona, per tal de fer promoció conjunta 
de la figura del fill il•lustre de Riudoms, l’arquitecte Antoni Gaudí.

Aquests contactes s’han aprofundit en motiu de la presència, en representació 
del poble de Riudoms, de l’alcalde Josep M. Cruset Domènech i del regidor de 
Cultura, Eudald Salvat Mestre, a l’acte inaugural del Gaudí Centre de Reus.

Durant la inauguració, l’estudiós més important de la vida i obra de 
Gaudí, el Dr. Joan Bassegoda i Nonell, director i conservador de la Real 
Càtedra Gaudí de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica 
de Catalunya, va començar el seu parlament inaugural, saludant els dos 
alcaldes de Gaudí, el de Riudoms i el de Reus.

Aquesta evidència, provenint d’una personalitat tant important i emmarcada 
en l’acte d’inauguració del Gaudí Centre, ens ha d’encoratjar a continuar 
amb la tasca d’estudi i coneixement de la vida i obra de Gaudí, així com la 
de promoció cultural i turística de Riudoms, a través de la figura de Gaudí 
i de tot el que representa pels riudomencs.

CP La Masia de Riudoms 
La Delegació Tarragonina de Petanca va seleccionar a les jugadores Marta 
Tabera Miravete i María Arcos Martínez i als jugadors Ricardo González 
Martínez i Adrián Trujillo Carrasco, del CP La Masia de Riudoms, per  
participar els dies 6 i 7 d’octubre al torneig “Ciudad de Zaragoza”.

Amics de Riudoms
Els dies 20, 21, 22 i 23 de setembre la Isabel Gómez Fargas va ser 
convocada per la Selecció Catalana de Salvament i Socorrisme per participar 
al Campionat d’Autonomies que es va disputar a Alacant, aconseguint dues 
medalles de bronze i una cinquena posició.

Comença un nou curs  
de “l’Hora del Conte”

L’activitat educativa dels dissabtes, per a nens i nenes l’Hora del Conte, 
es tornarà a posar en marxa a la zona infantil de la Biblioteca Municipal 
“Antoni Gaudí”, el 20 d’octubre a 2/4 de 12 del matí. Aquesta activitat pretén 
apropar l’hàbit de la lectura als més petits del poble amb la narració d’un 
conte en cada sessió.

Enguany, estan previstos els següents dissabtes: 20 i 27 d’octubre; 10 i 
17 de novembre; 1 i 15 de desembre; 12, 19 i 26 de gener; 9, 16 i 23 de 
febrer; 1, 8, 15 i 29 de març; 5, 12, 19 i 26 d’abril i l’acte de cloenda un 
dissabte de maig.

És gràcies a la col·laboració desinteressada dels “explicadors” que es fa 
possible la realització cada dissabte d’aquest viatge al món dels contes, 
coordinats a través del Grup Municipal de Lectura i la responsable de la 
biblioteca.

Com a activitat paral·lela, a la Sala d’Actes de la mateixa Casa de Cultura, 
dissabte 27 d’octubre, mentre els nens assisteixin al conte corresponent, 
un professional del món editorial i dels contes, ens oferirà una xerrada, 
dirigida als explicadors de contes, familiars i persones interessades.

Per a més informació, podeu trucar al telèfon de la Biblioteca, 977 76 88 
09, o enviar un correu electrònic a biblioteca.gaudi@riudoms.cat.

IBI URBANA i RÚSTICA 2007
Degut a la revisió cadastral i amb caràcter excepcional, 
enguany el període de cobrament en voluntària dels rebuts serà  

de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2007.

Millora de l’accessibilitat
Continuant amb la política d’eliminació de barreres arquitectòniques, s’ha 
habilitat una rampa d’accés al davant les Escoles Velles per facilitar l’accés 
a aquelles persones amb mobilitat reduïda o que utilitzin cadira de rodes. 
Per altra banda, la mesura també ajuda als pares i mares que porten els 
seus fills amb cotxets i que es traslladen des d’una escola a l’altra.

Els alcaldes de Gaudí, en la inauguració oficial
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL: UN SERVEI QUE ENS CAL

ERC-AM DÓNA CONFIANÇA A UNA NOVA OPORTUNITAT PER 
L’ACORD AL NOSTRE AJUNTAMENT

CAL PREDICAR AMB L’EXEMPLE

En aquest  principi de segle  XXI  la informació 
del que passa al món ens arriba d’una forma 
gairebé immediata. Les xarxes de comunicació 
abracen tot el planeta i en segons podem 
saber allò que succeeix  en el lloc més allunyat 
d’on estem  situats.  En canvi,  tot sovint allò 
que s’esdevé en el nostre entorn més proper, 
moltes vegades ens passa per alt. Aquesta 
reflexió la podem aplicar pel que fa als mitjans 
de difusió del nostre poble. A Riudoms, ja fa 
uns quants anys,  va funcionar una emissora  
de ràdio municipal, encara de bon record  per 
molts de nosaltres. Aquest emissora ha tornat 
a emetre en diferents etapes, amb els seus 
alts i baixos, però avui resta pràcticament 
inutilitzada.  També hem tingut altres mitjans 
de comunicació més o menys immediata,  com 

una televisió local que va ser activa a la dècada 
dels anys noranta, però que, malauradament, 
potser per manca de suport institucional , a 
més d’altres circumstàncies, va desaparèixer. 
I aquesta manca , avui en dia,  de mitjans 
de difusió de les notícies i esdeveniments 
locals d’una forma més propera en el temps, 
es converteix en una llacuna important dins 
de tot l’entramat d’informació de casa nostra. 
Caldria treballar per  a reactivar l’emissora 
municipal amb tot el suport de l’ajuntament 
perquè tornés a tenir el paper comunicatiu que 
ha tingut en altres temps. Cal donar-li tot el 
suport des de la Casa de la Vila perquè torni 
a funcionar amb programació actualitzada. Si 
convé amb professionals adequats per tal que 
la continuïtat sigui possible.  Altres poblacions 

veïnes de les nostres característiques s’han 
dotat d’emissores de ràdio i televisió que 
compleixen una funció molt important.  S’hi 
transmeten en directe, per exemple,  els plens 
del Consistori ,   que per cert gaudeixen d’uns 
alts índex d’audiència, i s’informa del dia a dia 
de l’actualitat ciutadana i municipal . A Riudoms 
cal que com més aviat millor l’emissora de ràdio 
municipal torni a funcionar per tal de donar un 
servei d’informació  al poble, que a hores d’ara 
ens és del tot necessari.

El passat 3 de setembre s’obria a consulta 
pública l’Avantprojecte del pla territorial del 
Camp de Tarragona, una eina que marcarà 
la gestió territorial i urbanística de les nostres 
comarques els propers 20 anys i incidirà, de 
manera força evident, en el futur dels seus 
pobles i termes municipals. La normativa i 
directrius que es fixin en el definitiu Pla territorial 
determinaran la naturalesa i extensió d’un futur 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i suposa 
una incidència directa en allò tan important com 
és la projecció i configuració del nostre poble i 
el seu terme.

El grup municipal d’ERC-AM al nostre 
Ajuntament vam presentar una proposta al 
Ple per tal de cercar l’acord de tots els grups 
a l’hora d’estudiar aquest projecte i fer, junts, 

les propostes millorin les condicions pel 
nostre poble. Així mateix, cercant la màxima 
participació en l’àmbit d’actuacions que poden 
incidir en el futur del poble i terme de Riudoms, 
sol·licitàvem es facilités la participació de la 
societat civil riudomenca, entitats i associacions 
que siguin susceptibles de resultar afectades 
i/o aportar les seves consideracions (sindicats 
agraris, comunitats de regants,...)

La proposta finalment ha estat retirada a petició 
del grup majoritari de CiU, en comprometre’s a 
cercar l’acord de tots els grups.

ERC-AM cercant el millor per Riudoms, dóna 
un vot de confiança a aquest compromís. Tot 
recordant que qui realment té a les seves 
mans la responsabilitat d’optar pel rodet de la 

majoria absoluta o els acords de consens, és 

qui disposa d’aquesta majoria absoluta.

Riudoms, 20 de setembre de 2007

El dijous 6 de setembre, la Generalitat de 
Catalunya, va presentar, a la seu del Consell 
Comarcal, l’Avantprojecte del Pla Territorial del 
Camp de Tarragona, on es fixen els objectius 
respecte a infraestructures, espais oberts i 
assentaments urbans, que marcarà el futur 
urbanístic, econòmic i social dels pobles i ciutats 
del Camp de Tarragona.

El dijous 13 de setembre, a la reunió de 
Coordinació del Govern de l’Ajuntament de 
Riudoms, els regidors de CiU vam tractar aquest 
tema i vam acordar analitzar, conjuntament 
amb la resta de grups polítics riudomencs, les 
conseqüències que podria tenir per a Riudoms 
l’aplicació d’aquest Pla i fer arribar la informació 
de que es disposi als estaments socials i 

econòmics del poble, per a que puguin fer-hi 
aportacions.

Pocs dies després, ens ha sobtat l’actitud dels 
tres regidors d’ERC, quan, tot i que des de 
l’inici de la legislatura ens hem posat a la seva 
disposició per a tractar qualsevol tema que 
sigui d’interès general, han deixat al marge els 
altres 10 regidors del consistori i han presentat 
unilateralment una moció al Ple demanant 
precisament el que ja havia acordat l’Equip de 
Govern uns dies abans: tractar el Pla Territorial 
com un tema de poble i facilitar la participació 
d’altres estaments.

Tenim la sensació, com en altres ocasions, 
que aquesta actuació només busca el ressò 
mediàtic i la política de galeria. Això pot marcar 

un punt d’inflexió en les relacions entre els dos 
grups polítics. En qualsevol cas, els regidors 
de CiU, farem tot el possible per reconduir la 
situació, amb la voluntat de sumar els esforços 
dels tretze membres del consistori, tot buscant 
el consens i el diàleg. 

Els regidors d’ERC demanen massa sovint 
diàleg i consens, quan fan precisament el 
contrari. Haurien de tenir present que cal 
predicar amb l’exemple d’allò que demanen a 
la resta de regidors del consistori.
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En l’edició anterior del Butlletí d’Informació Municipal vam conèixer a fons el 
Servei de Gestió d’Aigua Potable. En aquesta edició, us portem informació 
sobre un altre dels grans serveis que s’ofereixen des de la Regidoria de 
Serveis Públics, el de Recollida d’Escombraries.

A diferència del Servei d’Aigua Potable, el de la recollida d’escombraries no 
és gestionada al cent per cent per l’Ajuntament de Riudoms, ja que la part 
de recollida amb camions i posterior tractament es fa mitjançant l’empresa 
pública SECOMSA.

Fem una mica d’història

Fa uns anys, la majoria de municipis de Catalunya, dipositava les 
escombraries en un abocador a l’aire lliure a la vora del seu nucli urbà. 
Riudoms aprofitava un clot d’extracció d’àrids que hi havia tocant a la Riera 
de Maspujols per a abocar-hi totes les escombraries que es recollien.

Va ser l’any 1995 quan es va clausurar l’abocador i Riudoms va implantar 
de manera pionera la recollida selectiva. En l’espai on hi havia l’abocador, 
posteriorment s’hi va construir l’actual Camp de Gespa Municipal.

Quin tipus d’escombraries existeixen?

Els diferents tipus d’escombraries es coneixen tècnicament com a fraccions. 
Bàsicament n’hi ha de cinc tipus diferents: Matèria Orgànica, Vidre, Cartró, 
Envasos i Residus Sòlids Urbans o fracció Rebuig. Aquesta darrera fracció 
inclou aquelles escombraries que es recullen sense fer recollida selectiva 
i on hi ha barrejades totes les fraccions anteriors.

Cadascuna d’aquestes fraccions corresponen a una de les boques de les 
bateries de contenidors que tenim instal·lats.

Quina quantitat d’escombraries es produeixen a Riudoms?

Riudoms produeix anualment 2.673.127 quilos d’escombraries, distribuïts 
d’aquesta manera:

  574.400 Kg de Matèria Orgànica i Vegetal

 112.238 Kg de Vidre

 235.328 Kg de Cartró i Paper

 132.299 Kg d’Envasos 

 1.618.862 Kg de Rebuig

La qual cosa representa que de promig cada dia es generen uns 1,16 quilos 
per habitant. Aquesta xifra està per sota de la de Catalunya (1,66 Kg per 
persona), de la de Reus (1,51 Kg per persona), de la de Mont-roig de Camp 
(3,08 Kg per persona) i de la d’altres municipis similars al nostre com ara 
La Selva del Camp (1,45 Kg per persona).

A banda dels servei de contenidors, quins serveis addicionals ofereix 
l’Ajuntament?

El Servei de Recollida d’Escombraries es complementa amb la recollida 
porta a porta del cartró comercial. Cada divendres es passa per les botigues, 
que ho han sol·licitat, a recollir el cartró que han produït durant la setmana. 
Aquest servei està obert a tots els comerços del poble i no té costos per 
ells ja que és totalment assumit per l’Ajuntament.

Per altra banda, en dimarts alternatius es realitza el servei de recollida de 
voluminosos. Aquest servei el realitza la Brigada Municipal i es passa per les 
cases dels veïns que ho sol·licitin (977 85 03 50) a recollir aquells productes 
considerats voluminosos (sofàs, mobles, electrodomèstics, etc).

Finalment, des de fa uns mesos està en funcionament la Deixalleria 
Municipal. Aquest espai, situat darrera el Cementiri Municipal, està preparat 
per a recollir tots aquells residus domèstics que no es poden dipositar en 
els contenidors: petites quantitats d’enderrocs, voluminosos, vidres de gran 
volum, fluorescents, restes de pintures, fustes, ferralla, etc. La deixalleria la 
trobareu oberta dimarts i dijous de 16h a 20h i dissabtes de 10h a 13h.

I tot aquest servei, quin cost té?

El cost del Servei de Recollida d’Escombraries és de més de 420.000E (uns 
71 milions de pessetes), dels quals els usuaris en paguen aproximadament 
un 70% (300.000E) i el 30% restant l’assumeix l’Ajuntament.

EL SERVEI DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES

Antic abocador a la Riera de Maspujols

El Camp de Futbol es va construir damunt de l’antic abocador

Contenidors soterrats de la Plaça de l’Arbre

La Deixalleria Municipal, recentment posada en servei


