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Es farà una rotonda al final de la carretera de la Sènia, s’aprova 
definitivament el projecte de la carretera de Vinyols i es millorarà la variant

L’arribada del Nadal i Reis

Al nostre poble, Nadal i Reis han estat, un any més, punt de trobada i reunió festiva i cultural per a tothom. 
La resposta dels riudomencs i riudomenques, com és habitual, ha estat molt positiva i propera, tot participant 
en els actes organitzats a través del que hem anomenat “els Festivals de Nadal 2007” i les celebracions més 
religioses, privades o familiars.

En aquest inici de 2008, a través del Butlletí d’Informació Municipal de Riudoms, us desitjem un Molt Bon Any Nou!

Més de cent voluntaris van participar activament en la Cavalcada Reial de Riudoms
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Quan s’acaba l ’any,  tots e ls 

ajuntaments hem d’aprovar les 

Ordenances Fiscals per l’exercici 

següent. Les Ordenances Fiscals 

recullen els preus públics, les taxes i 

els impostos del poble. Per elaborar-

les, s’estudien a fons cadascun dels 

serveis de l’Ajuntament i el que costa 

poder-los oferir. En base a aquesta 

informació ja es pot determinar 

quina part del cost de determinats 

serveis municipals cal que paguin 

els ciutadans que en fan ús.

Així doncs l’Equip de Govern ha 

portat a aprovació les Ordenances 

Fiscals pel 2008, en les quals hem 

volgut tenir presents diferents criteris 

fonamentals:

 El criteri de contenció fiscal 

Tenir present el nostre compromís 

electoral de continuar amb la 

política de contenció fiscal i no 

fer grans augments en les taxes 

i impostos.

 El criteri de sensibilitat 

social 

Elaborar unes ordenances que 

introdueixin beneficis socials pels 

més desafavorits i, a més a més, 

mirin de no augmentar els preus 

d’aquells serveis que afecten 

transversalment a tots els veïns.

 El criteris de sensibilitat 

mediambiental

Establir avantatges fiscals en 

aquells casos que es donin 

beneficis mediambientals.

 El criteri de proporcionalitat

Evi tar  e ls  preus únics de 

determinats serveis i introduir-ne 

de progressius en funció de l’ús 

que se’n fa. Això significa que qui 

menys utilitza un servei, menys 

costos suporta.

Tenint presents aquestes premisses, 

hem elaborat les noves ordenances 

de les quals en destaquen els 

següents casos:

 Les ordenances que no 

s’augmenten gens i mantenen les 

mateixes tarifes que l’any 2007 

E l  s e r v e i  d e  C e m e n t i r i 

Municipal, el servei de la Llar 

d’Infants Municipal, el servei 

de Clavegueram, el servei de 

Pavelló d’Esports i l’Impost sobre 

Bens Immobles (IBI).

 L e s  o r d e n a n c e s  q u e 

s’augmenten per sota de l’IPC 

El servei de retirada de vehicles 

de la via pública, el servei de 

guals i entrada de vehicles a 

través de les voreres, el servei 

d’abastament d’aigua (excepte en 

el tram dels grans consumidors) 

i  el servei d’ensenyaments 

musicals (Escola Municipal de 

Música).

  I les ordenances en que els 

ciutadans pagarem molt menys 

del que costa el servei 

El servei de recollida d’escombra-

ries, la tramitació de llicències 

urbanístiques i la tramitació 

d e  l l i c è n c i e s  d ’ o b e r t u r a 

d’establiments.

Per altra banda, cal destacar aquelles 

avantatges socials que s’han 

incorporat a les noves ordenances:

 Bonificacions del 25% del cost 

de l’aigua per a les persones més 

grans de 65 anys que es trobin en 

una situació desafavorida.

 Bonificacions del 100% de 

la taxa de recollida domiciliària 

d’escombraries per a les persones 

d’edat avançada i que acreditin 

viure soles.

 Bonificacions del 100% en les 

taxes de Llicències Urbanístiques 

que corresponguin a:

 Obres d’adaptació de la 

vivenda, per a veïns que 

han peti t  una minusval ia 

sobrevinguda.

 Obres d’adaptació de la 

cambra de bany, per a vivendes 

amb persones més grans de 70 

anys amb mobilitat reduïda.

 O b r e s  d ’ i n s t a l · l a c i ó 

d ’ascensors ,  en ed i f i c is 

existents.

Paral·lelament, també cal tenir 

present el canvi de sistema a l’hora 

de facturar el servei de parades 

del Mercat Ambulant per evitar que 

esdevinguin una competència injusta 

pels comerciants locals, així com la 

bonificació del 100% de determinats 

tràmits cadastrals relacionats amb 

l’agricultura.

Tots som coneixedors que estem 

vivint un moment en que els serveis 

s’encareixen força, en que les 

despeses familiars bàsiques no fan 

més que veure’s augmentades i 

en que ajuntaments veïns apugen 

significativament la pressió fiscal 

sobre els seus ciutadans. 

És en aquest context, que a Riudoms 

hem aprovat unes Ordenances 

Fiscals més socials que mai i amb 

una mínima pressió fiscal per ajudar,  

així, a contenir la despesa de totes 

les famílies riudomenques.

Josep M Cruset Domènech

Alcalde

Edita
Ajuntament de Riudoms

Carrer Major, 52
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Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció 
Econòmica, Director de la Fira

Horari de visites
Dimarts de 20h a 21h

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h
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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

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, Medi Ambient

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament, Política Lingüística

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats

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

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes, Joventut

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

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana, Circulació, 
Sanitat, Protocol

Horari de visites: 
Dilluns de 20h a 21h

El cost dels serveis municipals
Amb la redacció de les Ordenances Fiscals de cada any, es fa un acurat estudi 
econòmic del que costa cadascun dels serveis que ofereix l’Ajuntament, 
així com dels ingressos que s’obtenen del mateix. La diferencia entre els 
costos del servei i el que s’ingressa, és el que assumeix l’Ajuntament sense 
repercutir-ho directament als ciutadans. 

Servei de Recollida d’Escombraries (Cost Total: 454.364 €)

Llicències d’Obertura d’Establiments (Cost Total: 95.119 €)

Llicències Urbanístiques (Cost Total: 315.304,19 €)

Servei de Pavelló d’Esports Municipal (Cost Total: 126.029 €)

L’Alcalde de Riudoms membre de 
la Comissió de Govern Local de 

Catalunya
L’Alcalde Riudoms ha estat designat recentment membre de la 
Comissió de Govern Local de Catalunya, la qual té com a finalitat 
actuar com a òrgan permanent de col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya i els Ajuntaments. 

La Comissió es convoca periòdicament i en les reunions de treball el 
Govern de la Generalitat porta a consulta iniciatives que influeixen 
als municipis, per tal que els alcaldes que formen part de la Comissió 
puguin exposar el punt de vista municipal respecte aquestes iniciatives 
i finalment emetin un dictamen.

Aquest òrgan està presidit per l’Hble. Sr. Joan Puigcercós, Conseller 
d’Administracions Públiques i en formen part dotze alts càrrecs de la 
Generalitat i dotze alcaldes de Catalunya, entre ells, els alcaldes de 
Martorell, de Sabadell, de Girona, del Prat de Llobregat, de Cardona,  
i des de fa poc, el de Riudoms. 
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Una nova Rotonda 
L’Ajuntament de Riudoms hem signat un conveni amb el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal 
de construir una rotonda al final de la carretera de La Sènia, en la seva 
intersecció amb la carretera de Misericòrdia.

Aquesta rotonda, de 55 metres de diàmetre, eliminarà la perillosa cruïlla 
que existeix actualment. El conveni estableix que la redacció del projecte 
anirà a càrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els 
costos de construcció aniran a càrrec dels propietaris de l’àmbit industrial 
Mas de Don Felip. Així, es millorarà significativament un llaç viari sense 
que el poble de Riudoms hi hagi d’aportar diners.

Aprovació definitiva del projecte 
de la carretera Riudoms-Vinyols

Fa pocs dies la Diputació de Tarragona va aprovar el projecte definitiu 
de millora de la carretera de Riudoms a Vinyols. Tant l’Ajuntament de 
Riudoms, com els veïns propietaris de finques afectades pel projecte, vam 
presentar una sèrie d’al·legacions per tal de millorar el projecte i a més a 
més minimitzar els efectes sobre les propietats particulars.

Donat que la Diputació va tenir voluntat d’acceptar el màxim d’al·legacions 
possible, al final es va fer necessari la redacció d’un nou projecte que 
incorporés totes les modificacions acceptades a proposta de l’Ajuntament 
i els veïns de Riudoms.

Ara s’ha aprovat aquest nou projecte i ja s’han iniciat els expedients per 
tal d’afectar les diferents propietats privades que han de permetre ampliar 
el traçat de la carretera. Un cop finalitzats els expedients ja es procedirà a 
adjudicar les obres a l’empresa que ha d’executar-les. 

Les obres transformaran la precària carretera actual en una carretera de 9 
metres d’amplada i amb un traçat que reduirà molt la seva perillositat.

Molèsties acústiques de la 
variant de Riudoms

L’Equip de Govern va recollir les peticions dels veïns de la Urbanització 
Molí d’en Marc respecte les molèsties acústiques que genera la variant de 
Riudoms. Concretament, el soroll que ocasionen les bandes sonores que 
hi ha a l’arribada de la rotonda de Vinyols, que s’accentua durant l’època 
d’estiu.

Després de llargues converses amb la Direcció General de Carreteres, 
l’Ajuntament ha aconseguit el seu compromís d’adoptar unes primeres 
solucions per a minimitzar l’impacte acústic de la variant. 

Aquestes primeres actuacions consistiran en l’eliminació de les bandes 
sonores (ja que tècnicament s’hi van posar quan es va tancar la part central 
de la rotonda i només havien de ser-hi un any), així com la col•locació d’una 
nova capa d’asfalt a la totalitat de la variant per tal d’aconseguir que les 
rodes dels vehicles que hi circulen facin menys soroll. 

Està previst que les millores estiguin finalitzades abans de l’estiu.BASE gestionarà tributs i taxes 
de l’Ajuntament de Riudoms 

La Diputació de Tarragona 
disposa d’un Organisme Autònom 
anomena t  BASE.  Aques t 
organisme autònom es dedica a 
la gestió dels tributs locals que li 
deleguen els ajuntaments.

Actualment,  BASE ja està 
gestionant alguns dels tributs de l’Ajuntament de Riudoms, però ara, 
després de diferents negociacions, l’Ajuntament de Riudoms i la Diputació 
de Tarragona han arribat a un acord per signar un conveni entre les dues 
administracions. Fruit d’aquest acord, BASE gestionarà les notificacions i 
cobraments de bona part dels tributs i taxes de l’Ajuntament de Riudoms.

Aquest acord permetrà oferir un servei molt més modern i àgil a tots els 
veïns del poble, els quals es podran beneficiar de l’experiència d’aquest 
organisme.

Per altra banda, en breu s’obrirà una oficina de BASE a Riudoms, la qual 
també donarà servei a diferents municipis de la comarca. Novament, 
Riudoms es posiciona com un centre proveïdor de servei i adquireix un 
major protagonisme a nivell comarcal.

Intersecció actual entre la TV-3142 i la TV-3141

Neix “Riudoms Gestió”
Tal i com informava l’Alcalde en el seu article del passat Butlletí d’Informació 
Municipal, s’està treballant per a trobar noves fórmules de gestió que permetin 
minimitzar l’impacte del nou context econòmic del país. 

És en aquest marc que l’Ajuntament ha creat una entitat pública empresarial 
que s’anomena “Riudoms Gestió”. Aquest nou ens té els avantatges 
propis de les empreses privades i neix amb la finalitat de gestionar 
aquelles competències municipals sobre les quals es poden aplicar 
criteris empresarials per a millorar la seva eficiència i per tant el benefici 
pels riudomencs: construcció i gestió d’equipaments públics, execució de 
projectes de millora de serveis municipals com ara la transformació dels 
carrers del nucli antic, construcció d’habitatges de protecció oficial, gestió 
del patrimoni municipal, etc. 

En definitiva, Riudoms Gestió forma part del procés de modernització de 
l’Ajuntament de Riudoms i amb els mateixos recursos econòmics permetrà 
obtenir unes majors millores pels riudomencs. 

El nou traçat reduirà la perillositat d’aquesta carretera

Es reduiran les molèsties que afecten al sud del poble
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Una vegada l’Equip de Govern va decidir la creació de 
la Policia Local, el procés que ara estem seguint està 
clarament marcat per la normativa establerta per la 
Generalitat de Catalunya. 

Pocs mesos després de començar la legislatura, ja s’han 
mantingut múltiples reunions de treball entre l’Ajuntament de 
Riudoms i el Departament d’Interior per tal de portar a terme 
els treballs previs necessaris i d’obligat compliment. 

Aquests treballs consisteixen en un estudi profund de la 
realitat social i dels problemes de seguretat existents als 
poble de Riudoms, així com un anàlisis dels membres 
actuals de la Guàrdia Urbana.

Un cop el Departament d’Interior doni per acabats aquests 
treballs previs, l’Ajuntament de Riudoms podrà iniciar la 
transformació de l’actual Guàrdia Urbana en la definitiva 
Policia Local.

Actuacions de la Guàrdia Urbana
 La nit de Reis es van interceptar els presumptes autors d’un atracament 

als voltants del carrer de La Sardana. Posteriorment van ser transferits a 
la Guàrdia Civil per tal que es seguissin els tràmits oportuns, primer a la 
caserna de la Guàrdia Civil i posteriorment al Jutjat. 

 A dia d’avui s’han identificat més de 10 joves responsables de la majoria 
de pintades que des de fa uns mesos han embrutat les parets i mobiliari 
urbà del poble. Gràcies a la nova ordenança de pintades que va aprovar 
recentment l’Ajuntament, s’estan tramitant els expedients per reclamar els 
danys, així com imposar sancions de fins a 3.000 euros. En aquest punt es 
vol agrair també, la col·laboració ciutadana que en molts casos a permès 
identificar els infractors.

 S’han identificat els joves que van robar, i posteriorment trencar, les figures 
de grans dimensions del pessebre que cada any s’instal·la a la Plaça de 
l’Església. Fruit de les diligències que es van portar a terme per aquest afer, 
també se’ls va relacionar amb altres actes vandàlics que darrerament s’han 
donat al municipi. Així doncs, se’ls hi ha obert el corresponent expedient 
administratiu per tal de ser convenientment sancionats i a més recuperar 
els costos dels múltiples desperfectes ocasionats.

 Durant el més de desembre s’han sancionat i immobilitzat al dipòsit de 
vehicles municipal diferents vehicles que circulaven sense la corresponent 
assegurança i que per tant representaven un perill per la resta de usuaris 
de la via pública.

Promoció de l’Oli d’Oliva local
Les diferents institucions es feliciten les Festes de Nadal mitjançant les clàssiques postals.  

Per tal de fer una felicitació especial, l’Ajuntament de Riudoms va creure que valia la pena intentar 
diferenciar-se i aprofitar aquestes dates per a fer promoció del poble i dels seus productes. 

Així doncs, enguany es van moldre les olives dels diferents espais públics municipals i es va 
embotellar l’oli resultant. Una part de l’oli es va enviar com a regal de Nadal a diferents persones i 
institucions que durant l’any contribueixen al desenvolupament de Riudoms. La resta s’ha reservat 
per a regalar-les quan convingui, durant l’any.

El resultat ha estat contundent i han estat molts els que s’han posat en contacte amb l’Ajuntament per 
a donar les gràcies pel detall i per interessar-se pels diferents punts de venda d’oli a Riudoms.

En la fotografia que acompanya aquets text podem veure les ampolles d’oli de Riudoms amb què 
l’Ajuntament ha felicitat les festes.

Ensenyaments musicals per a adults
Enguany, l’Escola Municipal de Música ha ampliat el seu ventall formatiu, 
tot oferint ensenyaments per a adults en diverses modalitats. 

Aquesta formació tindrà lloc a la mateixa escola i serà impartida pels 
mateixos professors que pels més joves.

Les classes començaran properament. Per a informar-vos de tots els 
detalls podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament de Riudoms, 977 85 03 50 
o imprimir-vos on-line el full d’inscripció que es pot descarregar del web 
www.riudoms.cat.
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Subhasta d’un solar
S’ha obert el termini per a que es puguin presentar ofertes per a l’adquisició d’un 
solar de 655,16m2 situat al carrer d’Enric Castro i Casanovas. 

En aquest solar s’hi pot construir un edifici plurifamiliar de planta baixa i dos 
pisos, amb un sostre màxim de 826,20m2, destinat a 5 habitatges (550,80m2) i 
locals comercials (275,40m2).

El preu de sortida de la subhasta és de 514.682,21 € (IVA no inclòs), el qual 
podrà ser millorat a l’alça. 

Trobareu tota la informació a les Oficines de l’Ajuntament i a l’apartat d’exposició 
pública del web www.riudoms.cat.

Feina prèvia a la creació de la Policia Local

L’Escola de Música oferirà properament classes per a adults
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Pavimentació de camins
Properament es faran dues obres de pavimentació de dos llargs trams de 
camins que milloraran moltíssim els accesos a les finques a través seu.

La primera que es farà serà el formigonat del darrer tram del Camí de Sant 
Pau i el Camí dels Matxos fins al seu encreuament amb el Camí del Coll 
del Boc. Una part d’aquests camins han estat afectats per les obres de 
renovació de les conduccions del Pantà de Riudecanyes. 

Ara es farà la pavimentació del tram afectat i, a més a més, de tota la 
continuació del camí dels Matxos fins arribar al Coll del Boc.

La segona gran obra que es farà aviat és a la part sud del nostre terme. 

Concretament, serà el tram final del Camí del Burgar i tot el Camí de 
les Deveses, fins al terme de Vinyols. Aquesta obra va ser demanada 
per l’Ajuntament de Riudoms al Departament d’Agricultura en l’anterior 
legislatura. Durant aquest temps s’han fet els projectes i pressupostos 
corresponents i esperem que ben aviat puguin començar les obres de 
pavimentació.

Tots aquests camins guanyaran comoditat, seguretat i visibilitat. Però, com 
en altres ocasions, demanem prudència i educació vial, ja que cal recordar 
que pels camins hi circulen vehicles lents i hi ha sortides de masos amb 
poca visibilitat on poden ocórrer lamentables accidents.

“Dóna’n una mica”
Sabies que … Tan sols un 10% de la població dóna sang. Tot i així, quan 
arribem als 65 anys, 4 de cada 10 de nosaltres n’haurem necessitat.

Durant la tarda del dilluns 10 de desembre, a la Casa de Cultura “Antoni 
Gaudí”, va tenir lloc la quarta donació de sang del 2007, en el marc de la 
campanya “Dóna’n una mica”, coordinada a Riudoms per les delegades 
locals de l’Associació de Donants de Sang del Baix Camp. 

Així, durant l’any 2007, s’han organitzat quatre jornades de donació i 
globalment, els riudomencs hem fet un més de 300 donacions. 

A tothom, moltes gràcies per la vostra generositat!

Tot seguit us informem del Calendari de donacions per aquest 2008, que 
tindran lloc els següents dilluns, a la tarda, a la Casa de Cultura “Antoni 
Gaudí” de Riudoms, C. del Beat, 73: 

10 de març, 9 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre
També s’ha demanat que la unitat mòbil d’extraccions de sang estigui 
present a la propera Fira de l’Avellana 2008.

Així mateix, us recordem que podeu fer la vostra donació de sang a l’Hospital 
Sant Joan de Reus, els 28 i 29 de cada mes i a l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona, de dilluns a divendres de 9h a 17h i dissabtes de 10h a 13h.

Us animem a visitar el web www.bancsang.net, on podreu trobar més 
informació sobre els diversos tipus de donacions.

Subvencions a les entitats
Per atendre les despeses de funcionament ordinari de les entitats locals i 
d’organització d’activitats durant l’any 2007, la Junta de Govern ha acordat 
subvencionar les entitats de Riudoms amb un total de 29.797 euros, tal i 
com s’indica tot seguit:

Entitats locals subvencionades Subvenció (euros)

Club Deportiu Riudoms 4.429

Escola de Futbol Baix Camp 1.950

Associació Esportiva Riudoms 1.597

Club Patí Riudoms 1.957

AMPA del CEIP Beat Bonaventura Gran 1.100

AMPA de l’IES Joan Guinjoan 800

Centre d’Esports Riudoms 1.751

Club de Petanca la Masia de Riudoms 600

Club de Busseig Natura Sub 800

Amics de Riudoms 1.000

Esplai del Casal Riudomenc 1.751

CERAP 3.286

Associació Plataforma el Freixe 200

Associació de dones “Bella Llar” 1.236

Coral Dolça Catalunya 618

AMPA de l’Escola de Música 750

Associació de Jubilats i Pensionistes 3.500

Colla Gegantera de Riudoms 2.472

Premis CIRIT
L’alumne de l’IES Joan Guinjoan de Riudoms, Joan Ferrer Obiol, amb el 
treball de recerca de Batxillerat titulat “La Gavina capnegra al Camp de 
Tarragona”, va ser un dels alumnes galardonats amb els premis CIRIT, que 
van ser entregats pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep 
Huguet, al Petit Palau de la Música de Barcelona.

Els alumnes premiats reben una dotació de 500 euros i el centre rebrà 
2.000 euros que es destinaran a l’adquisició de llibres i publicacions per a 
la biblioteca o per a complementar el material científic de l’institut.

Riudoms, amb la Marató de TV3 
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Catalunya, 
per sobre fins i tot del càncer. Cada setmana, 30 catalans moren per culpa 
d’alguna patologia del cor. Aquestes malalties provoquen una de cada 
tres morts, i tot i que s’ha avançat en el diagnòstic i en el tractament, el 
nombre de casos no para d’augmentar. De fet, els ingressos hospitalaris 
per malalties cardiovasculars s’han multiplicat per cinc en els últims vint 
anys.

El Grup Independent d’Art, artífex de l’exitós espectacle que es va dur 
a terme el dissabte 15 de desembre al Pavelló d’Esports, ha aconseguit 
recaptar per a la Marátó de TV3, 1472 euros, entre els donatius efectuats 
pels comerços, les entrades venudes al preu simbòlic de 5 euros i altres 
donatius particulars. Recordem que el Grup Independent d’Art, grup 
riudomenc sorgit els anys 80, reprèn la seva activitat escènica amb motiu de 
la Marató, enguany dedicada a les malalties cardiovasculars. Els membres 
d’aquesta formació van encarnaran en cos i ànima els més diversos 
cantants de totes les èpoques, com ara Massiel, Paloma San Basilio, Rosa 
M. Sardà, Karina, Mariah Carey i Salomé, entre molts d’altres.

Un agraïment molt especial a tot el públic, a tots els comerços, voluntaris 
i entitats que han col·laborat, ...

Per altra banda, els nens i nenes que assistèixen a la Ludoteca municipal, 
van fer una sèrie de peces de motius nadalencs i els van vendre al preu 
simbòlic d’1 euro, per tal de recollir diners per la Marató. Van vendre les 
seves creacions a la ”paradeta” que tenien instal.lada a la plaça de l’Om, 
durant les tardes de la setmana prèvia a la Marató.

La Brigada fa les millores i el manteniment dels camins municipals
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
L’ANTIC COL·LEGI DE LES MONGES: UN LLOC A RECUPERAR

IMPORTANT: A TENIR EN COMPTE PER LLEGIR AQUEST BUTLLETÍ

LES MANCANCES DEL PLA TERRITORIAL 
DEL CAMP DE TARRAGONA

Fa dos mesos, en aquest mateix espai, fèiem 
referència a l’edifici de les Monges, de propietat 
municipal,  on hi va estar ubicada entre d’altres 
coses, durant un temps, l’Exposició Permanent 
d’Arqueologia. També indicàvem que  aleshores- 
i parlem de bastants anys enrere- ja mostrava 
un estat força deplorable. Han passat els anys, 
han passat alcaldes i consistoris i aquest edifici 
continua igual o pitjor, malmès pel pas del temps 
i  l’abandonament. 

Riudoms, ara per ara, és deficitari d’equipaments 
on el jovent i les diferents entitats culturals 
puguin tenir un espai per a poder desenvolupar 
dignament les seves activitats. Avui en dia  no 
disposem gairebé de cap lloc públic  que permeti  
reunir-se a les associacions i les agrupacions 
riudomenques per poder desenvolupar les 

seves inquietuds cíviques i culturals. El lloc 
que podria fer aquesta funció, en el cas que 
passés a ser de propietat municipal, que és 
el Casal Riudomenc, continua en aquests 
moments en mans privades i en desús   i , 
segons informacions que tenim,  continuen 
obertes amb l’Arquesbisbat les negociacions 
per trobar el desllorigador perquè aquest 
emblemàtic edifici passi a ser una propietat 
pública. La construcció definitiva de la  Sala 
Polivalent pot trigar uns quants anys i a més no 
sabem quin paper ni quin espai hi poden tenir 
les entitats culturals, amb el precedent que,  per 
al  disseny  del projecte, aquest ha estat nul. És 
per això que demanem que com aviat millor si 
convé s’enderroqui l’antic edifici del Col.legi de 
les Monges, ja que la seva rehabilitació parcial 

sembla difícil i a hores d’ara el seu estat pot 
ser fins i tot perillós, i és construeixi  un edifici 
amb les condicions adients perquè passi a ser 
d’ús públic. I atenent la seva ubicació  seria 
una bona contribució a revitalitzar el Nucli Antic, 
tant necessitat d’actuacions d’aquesta mena. A 
més la destinació d’aquest espai per realitzar 
activitats lúdiques i culturals i proporcionar un 
lloc a les entitats que ara no en tenen o en 
disposen en un estat precari,  serviria per donar 
a aquest immoble una utilitat de la que avui dia 
el nostre poble n’és molt deficitari. 

Riudoms, 20 de desembre de 2007

En més d’una ocasió, els regidors de nostre 
grup a l’Ajuntament hem demanat a l’equip de 
govern la formació d’un consell de redacció 
per participar en l’elaboració del Butlletí 
d’Informació Municipal. La resposta del grup 
de Convergència i Unió sempre ha estat 
negativa, adduïnt que en d’altres pobles on no 
són al govern, no deixen participar als regidors 
de Convergència. Entre els municipis que 
posa com exemple, esmenta l’ajuntament de 
Reus. Deixant de banda que utilitzar l’excusa 
del funcionament d’altres municipis, tan pot 
servir pel mateix que pel contràri (exemples 
en sobren), la veritat és que els regidors de 
l’Ajuntament de Riudoms ens devem només 
al poble i a la gent de Riudoms. Aquesta és la 
voluntat amb la qual els regidors d’ERC-AM 
vam optar a les eleccions: servir Riudoms de 

la millor manera possible.

Fins avui 20 de desembre de 2007, la única 
participació i coneixement que tenim els 
regidors que no estem al govern del Butlletí que 
ara llegiu és el nostre text: 25 línies amb 2,5 
centímetres de marge, enviades el día 20 de 
cada mes a l’Ajuntament. I prou. Desconeixem 
el contingut, les notícies que es dónen -i les 
que no es dónen, i, naturalment, no sabem 
què diuen els escrits dels altres grups amb 
els que compartim plana. Se suposa que es 
repartirà el Butlletí de l’Ajuntament el mateix 
dia 20 amb l’escrit anterior, però pel que hem 
pogut veure tampoc no és segur: El repartit just 
abans de Nadal venia amb un mes de retard. 
El motiu, a hores d’ara, el desconeixem, tan 
podria ser perquè s’han disparat els costos, 

com que hi hagués feina retardada i no s’arribi 
a tot arreu. En aquest darrer cas perfectament 
comprensible. Si no fós perquè, enlloc de 
cuinar aquest Butlletí només l’equip de govern 
de CiU, s’optés per donar entrada a TOTS els 
grups municipals, de ben segur podríem donar 
una mà.

El grup municipal d’Esquerra i els seus regidors 
a l’Ajuntament (per entendre’ns, els que som 
a l’ajuntament però no sortim a les fotografíes 
de les primeres pàgines), posem a disposició, 
un cop més, les nostres capacitats per servir i 
informar a TOTS els riudomencs.

Riudoms, 20 de desembre de 2007

El passat dimecres dia 19 de desembre va 
tenir lloc l’últim Ple de l’any 2007. En aquest 
Ple l’Equip de Govern vam portar a aprovació 
qüestions fonamentals pel poble de Riudoms, 
des de les ordenances fiscals i el pressupost 
municipal per l’exercici 2008, fins a les esmenes 
a l’Avantprojecte del Pla Territorial del Camp de 
Tarragona. 

El Pla Territorial és un document que marcarà el 
desenvolupament econòmic i social de tots els 
pobles i ciutats del camp de Tarragona durant 
els pròxims 25 anys i per tant també incidirà en 
el futur del poble de Riudoms.

Actualment el document té unes mancances 
importants pel nostre poble, com ara no 
contemplar la solució de l’accés a Reus des 

de la carretera de Riudoms o el que al nostre 
entendre encara és més perjudicial pels veïns 
del poble: en lloc de classificar tot el terme 
municipal com a àrea de Protecció Preventiva 
(que permet simultaniejar l’agricultura amb 
altres activitats autoritzades actualment en sòl 
rústic), qualifica les finques situades entre la 
carretera del Parc Samà i el terme de Cambrils 
com a àrea d’Interès Paisatgístic. Aquesta 
darrera classificació no permet res més que 
l’agricultura tradicional i fins i tot impedeix la 
incorporació de nous cultius.

Sembla ser que no tots els grups polítics 
municipals veuen el greuge, i la pèrdua 
patrimonial, que això representa per un 
col·lectiu important de riudomencs, ja que el 

PSC, no tant sols no s’ha sumat a l’esmena 
que hem fet per a retirar la classificació de sòl 
d’Interès Paisatgístic i substituir-la per sòl de 
Protecció Preventiva, sinó que proposa que tot 
el terme quedi afectat per aquesta important 
limitació.

Nosaltres tenim molt clar que l’Ajuntament de 
Riudoms ha de defensar els interessos dels 
seus veïns, i més quan aquests són plenament 
compatibles amb la preservació del terme 
municipal. Així ho hem fet i així ho continuarem 
fent.

Riudoms, 20 de desembre de 2007
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El programa d’actes nadalencs de Riudoms, agrupats sota la denominació 
de “Festivals de Nadal 2007” es va encetar amb el 2n Mercat de Nadal, dut a 
terme el diumenge 16 de desembre. Un total de quinze comerços de Riudoms 
van ubicar els seus punts de venda al voltant de la Plaça de l’Església, 
presidida per una representació del tradicional Pessebre, el disseny del qual 
va anar a càrrec de la Brigada Municipal. L’objectiu d’aquesta convocatòria 
festiva i comercial és facilitar que els comerços de Riudoms, envoltats 
d’un ambient festiu, puguin oferir el seu ventall de productes nadalencs: 
alimentació, ornamentació, flors i regals nadalencs...

El “Pare de tots els tions” vetllava una senalla plena de garrofes que es 
podien plegar per atipar els tions de cada casa. Un corralet amb aviram, 
un poni i uns xais va captivar l’atenció dels més menuts. La nombrosa 
concurrència de compradors assegura la continuïtat del Mercat de Nadal 
de Riudoms i ens planteja nous reptes per a fer-lo encara més atractiu.

A les portes de Nadal, concretament el divendres 21, els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Riudoms van oferir pels carrers del centre de la 
vila un repertori de nadales tradicionals. En acabar, es va dur a terme el 
Concert de Nadal a l’Església, a càrrec de les corals i orquestres de l’Escola. 
Tots ells van oferir un acurat repertori escaient amb aquestes dates que va 
captivar al nombrós públic present.

La nit del 23 de desembre, al Pavelló, va tenir com a protagonista la formació 
“Lisboa Zentral Cafè”, amb el seu espectacle “Un conte cantat de Nadal”, 
en el que un conjunt instrumental, un narrador i un cor de noies entonaven 
nadales seguint l’eix argumental dels tradicionals Pastorets. Aquesta 
formació, que ja havia visitat Riudoms en una edició del Reviu les Places, 
va saber oferir un format d’espectacle àgil i fresc basat en un element tan 
tradicional i conegut com són les nadales. 

Com ja és sabut, el dia de Sant Esteve el tenen reservat els Patges Reials 
per passar per Riudoms i recollir les cartes dels nens i nenes per a fer-les 
arribar a SSMM els Reis d’Orient. Van arribar al nostre poble des del nord, 
tot baixant per l’Av. Josep M. Sentís, passant per la Plaça de l’Església i 
arribant finalment a la Capella de Verge Maria, on van recollir totes les cartes 
que els nens i nenes els van dur i sabent de primera mà quines malifetes 
i bondats havien fet, tots ells, al llarg de l’any.

El 27 i 28 de desembre, el Pavelló d’Esports Municipal es va convertir en el 
punt de trobada de la canalla riudomenca que s’hi va donar cita per poder 
participar de les activitats del Parc de Nadal. Tallers a càrrec d’especialistes, 

activitats organitzades per les entitats, actuacions, rocòdrom i ràpel, 
atraccions de tot tipus i zona de videojocs van ocupar el temps lliure dels 
més de 500 nois i noies que van passar pel pavelló durant els dos dies que 
va restar obert el Parc de Nadal riudomenc.

Arribats al dia 5 de gener, l’emoció s’accentua i es respira una atmosfera 
especial i és que s’apropa el moment per anar a rebre a SSMM els Reis 
d’Orient, que arriben a Riudoms acompanyats del seu magnífic Seguici 
Reial, carrosses que es sobreïxen de regals, una miqueta de carbó i alguna 
sorpresa més. Van arribar, des de molt lluny, per la carretera de les Borges, 
baixant per l’Av. Josep M. Sentís en direcció a l’Ajuntament on van poder 
saludar tot el poble des del balcó. Durant el recorregut, Ses Majestats van 
escampar al voltant de 700 quilos de caramels, que petits i grans es van 
afanyar a recollir tal i com antigament es plegaven les avellanes. En el seu 
discurs, els Reis van posar èmfasi en com han canviat les joguines que es 
demanen ara, en comparació amb les que es demanaven temps enrere i el 
difícil que els resulta pronunciar el nom de molts d’aquests regals tan i tan 
moderns. Un cop Ses Majestats van haver acabat els seus parlaments, van 
oferir a tots els presents una sorpresa que portaven ben amagada. Al bell 
mig de la Plaça de l’Om, van aviar tot un carregament d’estels que portaven 
des del llunyà Orient. Estels de so i llum que van enfilar-se cel amunt per 
esclatar en mil colors sobre l’embadalida mirada dels centenars de persones 
que s’hi havien congregat. En acabar, Melcior, Gaspar i Baltasar es van 
dirigir cap a l’Església per fer l’Adoració de Jesús i repartir regals entre els 
nens presents, abans de començar el repartiment de regals per les cases 
de Riudoms, tasca que els va ocupar tota la resta de la nit.

Ses Majestats van encarregar que es fes saber a tothom, la seva joia i alegria 
per la recepció multitudinària que Riudoms els va voler oferir. Feliciten a 
tota la gent que va fer possible que aquesta cavalcada fos tan esplèndida, 
tot agraint també a tota la gent que va sortir a rebre’ls i a transmetre’ls el 
seu afecte.

Nadal embadalit

Tots tenim suspés l’ànim durant la Nit de Reis

El Parc de Nadal diverteix i educa els més joves

La Plaça de l’Om, escenari dels parlaments reials Els Reis de Riudoms, cada any, reparteixen més il·lusió


