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Després d’anys de llargues negociacions l’Ajuntament de 
Riudoms i l’Arquebisbat de Tarragona han arribat a l’acord 
definitiu per a la transferència de la propietat del Casal Riudomenc 
al poble de Riudoms. 

El 25 d’abril es va realitzar la darrera de les reunions en la que es 
va signar el document amb tots els acords. Van ser-hi presents, 
per part de l’Ajuntament de Riudoms, l’Alcalde, Josep M. Cruset 
Domènech i el Primer Tinent d’Alcalde, José Vicente Mir Arner. 

Per part de l’Arquebisbat, van assistir-hi l’Arquebisbe de Tarragona, 
Monsenyor Jaume Pujol Balcells, el Vicari General, Mossèn Miquel 
Barberà, l’Ecònom de l’Arquebisbat, Mossèn Joaquim Fortuny i el 
rector de la Parròquia de Riudoms, Mossèn Pasqual Gasol Simó.
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Sense cap mena de 
dubte, després de deu 
mesos d’Alcalde de 
Riudoms, aquesta és la 
notícia que més em plau 
poder-vos traslladar: el 
Casal Riudomenc ja és 
del poble!

Han estat molts anys d’anar-hi al darrere. Anys d’esforços. 
Anys de dedicació i d’il•lusió constant, tot i els entrebancs 
que han anat sorgint. Han estat anys de veure amb 
impotència com, tot i les nostres propostes, no hi havia 
manera de poder fer avançar les negociacions. Però també 
han estat anys on hem treballat amb el convenciment 
absolut que tard o d’hora aconseguiríem aquesta fita, tant 
desitjada per molts riudomencs.

A mitjans del segle passat, la Parròquia de Riudoms va 
impulsar la construcció d’un espai on portar-hi a terme 
diferents activitats: el Casal Riudomenc. El Casal va 
ser construït amb l’esforç de tot el poble i es va poder 
inaugurar i beneir el 24 de novembre de 1955. Aquell dia 
es va representar l’obra de Calderón de la Barca, El gran 
teatro del mundo.

Des d’aquell moment, el Casal va esdevenir un espai 
fonamental per a l’oci, la cultura, l’esport i la formació 
d’una bona part dels veïns de Riudoms. Després de 
dècades al servei de la societat riudomenca, un cúmul 
de circumstàncies va portar, ara fa uns quinze anys, a la 
clausura parcial i el conseqüent deteriorament.

Des d’aquell mateix moment, l’Ajuntament de Riudoms 
va iniciar els contactes amb l’Arquebisbat de Tarragona 
per a aconseguir la reobertura de l’edifici. La voluntat de 
l’Ajuntament de Riudoms era ferma, però la llarga llista de 
propostes que s’anava fent als propietaris del Casal no 
prosperaven i durant molts anys no es van poder avançar 
les negociacions.

Amb l’arribada de l’actual Arquebisbe, els membres de 
l’Equip de Govern de l’anterior legislatura vam tornar a 
transmetre a l’Arquebisbat la situació en què es trobava 
l’equipament i la necessitat de buscar una solució.

Des del primer moment, Monsenyor Jaume Pujol Balcells 
va mostrar una actitud diferent a la que havíem trobat 
anteriorment i va accedir a la nostra petició de constituir un 
grup de treball, format per representants de l’Ajuntament i 
de l’Arquebisbat, destinat a trobar una sortida a les peticions 
de l’Arquebisbat i les del poble de Riudoms.

Els tres primers anys de negociacions van ser un continu 

de reunions, trucades, visites tècniques, propostes i 
contrapropostes, portades amb molta discreció, a petició 
de l’Arquebisbat de Tarragona.

Finalment, el 3 d’abril de 2007 i com a resultat d’aquella 
llarga feina feta prèviament, es va celebrar una reunió 
a la Seu de l’Arquebisbat, a la que vam assistir-hi 
representants d’ambdues parts. Per l’Ajuntament de 
Riudoms, qui en aquell moment era l’Alcalde, Josep M. 
Vallès Jové; jo mateix com a Primer Tinent d’Alcalde i 
regidor de Cultura; i el que llavors era el Quart Tinent 
d’Alcalde i regidor de Patrimoni, José Vicente Mir Arner. 
Per part de l’Arquebisbat, el Sr. Arquebisbe de Tarragona, 
Monsenyor Jaume Pujol Balcells i el Sr. Vicari General, 
Mossèn Miquel Barberà. 

En aquella reunió es van repassar els notables progressos 
fets en els darrers anys i es va signar un acord entre 
l’Alcalde i l’Arquebisbe: l’Arquebisbat acceptava la 
voluntat de transferir la titularitat del Casal Riudomenc 
a l’Ajuntament de Riudoms, a canvi d’una justa 
compensació econòmica, destinada a les necessitats 
pastorals de la Parròquia de Riudoms. 

Aquell document representava la concreció de mesos i 
mesos de feina i, sobretot, garantir els acords que fins 
llavors s’havien anat tancant. I dic garantir, pel fet que 
la feina feta durant tres anys perillava seriosament: cal 
recordar que aquells eren dies en que, les protestes d’uns 
quants riudomencs, trobaven ressò polític i mediàtic, 
segurament avivat per la proximitat de les eleccions 
municipals. Tot i que bona part dels participants en 
aquelles protestes ho feien amb la més ferma voluntat 
d’ajudar, la transcendència d’aquells fets posaven en 
seriós perill tot allò que tant havia costat negociar.

Així doncs, un cop firmat aquell acord, ja només quedava 
encarar el darrer, però potser, més important dels temes: 
la justa compensació econòmica.

Durant el mes de maig de 2007, l’Arquebisbat ens va 
fer arribar una primera proposta en què se’ns informava 
que el Casal Riudomenc, situat en un solar de 585m2, 
el valoraven, mitjançant un informe tècnic, en 511.763 
euros, uns 85 milions de les antigues pessetes. Aquest 
va ser el valor de partida, molt distant de la xifra que com 
Ajuntament de Riudoms crèiem que el poble podia arribar 
a pagar per a disposar d’aquest espai.

Les reunions de treball es van anar succeint, ajustant les 
quanties, realitzant noves visites tècniques i argumentant 
uns i altres el perquè de les propostes que s’anaven fent. 
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El Casal Riudomenc ja és del poble!

Estat actual del pati de butaques del Casal

S’han fet diverses visites amb tècnics 
de l’Arquebisbat i de l’Ajuntament
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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

Dimarts 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

Però pel camí vam trobar un nou problema: els 585m2 de finca del Casal 
Riudomenc no anaven de carrer a carrer i, per tant, no donaven al carrer 
Sant Pere. Aquest fet era fonamental, ja que sense possibilitat de tenir 
una entrada pel carrer de Sant Pere, podríem tenir moltes dificultats per 
a donar a l’edifici les obligatòries vies d’evacuació. Així doncs, també va 
caler negociar l’adquisició de 95m2 addicionals, els quals pertanyien a la 
finca de l’edifici de l’Església.

Paral·lelament, els membres de l’Equip de Govern vam transmetre a 
l’Arquebisbat que calia tenir present a l’hora d’arribar a un acord, que aquest 
era un edifici molt singular, amb una realitat històrica i social i sobretot calia 
tenir present que va ser construït i conservat amb l’esforç dels propis veïns 
de Riudoms, durant més de 50 anys. 

Des d’aquest moment, l’Arquebisbat va participar d’aquesta realitat històrica, 
la negociació es va poder reconduir i finalment es va anar arribant a un 
acord: l’Ajuntament de Riudoms, adquiriria l’edifici del Casal Riudomenc 
situat en el solar de 585m2 i 95m2 addicionals, per a tenir una bona sortida 
al carrer de Sant Pere, per la quantitat de 200.000 euros, pagant-los durant 
tres anys, a raó d’un terç cada any. 

Addicionalment, i donat l’estat en que es troba l’Església de Sant Jaume, 
durant aquests tres anys, l’Ajuntament concediria una subvenció de 20.000 
euros anuals, per tal que s’hi puguin portar a terme les obres de reforma 
tant necessàries.

Finalment, després d’aquest llarg camí, el divendres, 25 d’abril, s’ha 
signat l’acord definitiu entre ambdues parts, quedant tots els temes 
tancats i donant per definitiva la transferència del Casal Riudomenc 
al poble de Riudoms.

Com us deia al començament d’aquest escrit, el camí ha estat llarg i l’acord 
ha requerit molt de temps, paciència i energia. Sense anar més lluny, 
aquests deu mesos de mandat les negociacions del Casal han estat una 
constant setmanal.

Per acabar, m’agradaria agrair l’esforç de totes les persones que han 
contribuït, en major a menor mesura, a fer possible aquesta gran notícia: 

A Monsenyor Jaume Pujol Balcells, doncs la seva arribada va permetre 
iniciar una negociació seriosa pel Casal, i des del primer moment va 
manifestar la voluntat inequívoca que els diners que l’Arquebisbat obtingui 
per la transferència del Casal es quedaran tots a la Parròquia de Riudoms, 
per tal que es puguin destinar a les seves necessitats pastorals.

Agrair també l’esforç dels anteriors Equips de Govern, amb el seu Alcalde al 
capdavant, que van treballar molt per a aconseguir aquest objectiu, realitzant 
una part del camí que ens ha portat a l’acord definitiu.

L’agraïment a mossèn Pasqual Gasol i als membres del Consell Parroquial 
que han transmès a l’Arquebisbat, en tot moment, el convenciment dels 
feligresos de Riudoms de que el Casal calia transferir-lo al poble.

Així com el meu agraïment a totes aquelles persones anònimes i entitats, 
que en un moment o altre, han fet alguna aportació positiva en les llargues 
negociacions.

Finalment, el meu agraïment a tots els riudomencs, per la confiança que ens 
heu anat fent en aquest camí. En tot moment hem treballat amb discreció 
i sense fer grans escarafalls, tenint sempre present que una altra manera 
de fer impossibilitava el difícil acord. Hem treballat tenint present que el 
primer objectiu era aconseguir un acord el màxim beneficiós possible per 
al poble de Riudoms.

Hem treballat amb el convenciment de que calia fer possible allò que 
era una clam unànime dels riudomencs: el Casal no podia estar tancat 
permanentment i calia tenir-lo a disposició del poble que el va construir.

Ara ja ho hem aconseguit. 

Moltes gràcies a tots pel vostre suport i moltes felicitats 
a tot el poble de Riudoms!

Josep M Cruset Domènech

Alcalde

Tot repassant l’acord, just abans de la firma

Les diferents trobades institucionals també servien 
per avançar les converses
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La Brigada Municipal porta a terme múltiples actuacions de manteniment 
i millora dels equipaments públics, així com dels serveis que s’ofereixen 
des de l’Ajuntament de Riudoms. 

Piscina Municipal

S’acosta la temporada d’estiu i és ara quan cal fer les actuacions de 
manteniment i millora de l’espai. Concretament, s’estan realitzant les 
següents tasques:

 Col·locació de nous suports per les corxeres per tal de poder passar 
de sis a set carrils de natació durant les hores en que hi ha cursets o 
entrenaments. Així, queda més espai pels usuaris que no utilitzin els 
carrils per a nedar.

 Reconstrucció d’un tram de l’entorn de la piscina, conegut popularment 
com a platja, deteriorat a causa de les arrels dels arbres.

 Manteniment i millora de les instal·lacions de la sala de la 
depuradora.

 El pas dels anys ha deteriorat els trampolins i altres estructures de 
formigó armat. Així doncs, es col·loquen passivadors d’armadures 
i morter de reparació per tal de poder donar un aspecte similar a 
original.

 Manteniment de la fusteria, pintura, jardinera i instal·lació elèctrica 
de tot el recinte.

Amb aquest manteniment, la piscina es trobarà perfectament preparada 
per obrir les seves portes. A partir del proper 22 de juny.

Casa de Cultura Antoni Gaudí

En la mateixa línea de manteniment d’instal·lacions municipals, s’han reparat  
i repintat diferents dependències de la Casa de Cultura. Un cop feta la feina 
de pintura, s’ha col·locat un sòcol de fusta a les parets de la Sala d’Actes 
per evitar que les cadires les tornin a fer malbé i s’han canviat algunes 
rajoles que amb el pas dels anys s’havien anat fent malbé. S’ha aprofitat 
l’ocasió per a eliminar la pintura que en algun moment s’havia col·locat a 
sobre de l’estela discoïdal que actualment es troba a la Sala d’Exposicions 
de la Casa de Cultura. Aquest element es recuperar del Cementiri, tot i que 
segurament provenia del Fossar Vell (cementiri situat al costat de l’Església 
de Sant Jaume), on s’hi havia col·locat al voltant del segle XVII.

Pavelló Municipal

El Pavelló Municipal d’Esports té una afluència diària d’usuaris molt gran. De 
fet, els diferents equips esportius de Riudoms ocupen el pavelló des de les 
cinc de la tarda fins passades les dotze de la nit. Durant el matí, el pavelló 
l’utilitza l’Institut Joan Guinjoan. Aquest ús intensiu de les instal·lacions, de 
dilluns a diumenge, fa que es vagin deteriorant per la pròpia activitat que 
s’hi porta a terme.

En els darrers mesos s’hi han fet moltes actuacions de manteniment, 
bàsicament del ram de paleta, però ara s’hi han realitzat les tasques de 
manteniment de la fusteria: s’han canviat portes i panys que s’havien fet 
malbé, s’han arreglat bancs de fusta i s’han substituït diferents vidres 
trencats.

Escola de Música

L’Escola Municipal de Música també és un espai molt utilitzat cada dia per 
petits i grans. S’hi han fet actuacions de manteniment per tal d’eliminar el 

desgast propi de fer servir cada dia les instal·lacions. S’ha repintat un sòcol 
d’un metre i mig a les escales, amb uns colors més vius i amb un tipus de 
pintura que permetrà netejar les parets més fàcilment. També s’ha arreglat 
una aula que havia quedat afectada per l’incendi que temps enrere hi havia 
hagut al carrer de sota, i s’ha eliminat una paret que separava dues aules per 
tal d’aconseguir-ne una de més gran, on s’hi ensenya llenguatge musical.

Arreglat el ferm de l’Avinguda de Reus

Aprofitant que es disposava de la maquinària per a col·locar els dos últims 
passos de vianants elevats, es va eliminar el quitrà en mal estat que hi 
havia a la intersecció entre el carrer de Josep M. Folch i Torres i l’Avinguda 
de Reus. Un cop eliminat amb la fresadora, es va col·locar en calent el nou 
quitrà podent deixar un acabat òptim per a la circulació del gran nombre de 
vehicles que diàriament passen per aquest punt.

Actuacions en cas d’urgència

Alguns dels serveis que manté la Brigada Municipal són molt sensibles, ja 
que una averia en algun d’ells fa que els veïns en pateixin les conseqüències 
molt ràpidament: el servei d’enllumenat públic, el d’aigua potable i el de 
clavegueram són els més sensibles de tots.

Aquests dies la Brigada s’ha hagut d’aplicar a fons per a resoldre diferents 
urgències que han anat sortint. Un embós en el clavegueram del carrer de 
Sant Antoni va obligar a obrir el carrer en diferents punts per tal de trobar 
l’embús. Aquesta feina s’havia de fer amb la presència de camions cisterna 
per anar eliminant l’acumulació d’aigües residuals i evitar així que aquestes 
entressin dins les cases particulars.

Una averia en l’enllumenat públic a l’avinguda de la Verge de Montserrat 
va portar més de dos dies d’intensa feina buscant l’origen del problema i 
eliminant-lo per tal de no deixar el carrer a les foques durant la nit.

Finalment, unes obres privades van causar un divendres, a última hora de 
la tarda, la ruptura de la xarxa d’aigua potable. Aquest fet va implicar que 
s’hagués de mobilitzar immediatament el personal de la Brigada Municipal. 
Primer, es va haver de tancar l’aigua del sector, per evitar que es perdés 
un volum important d’aigua que sortia per aquesta canonada. Tot seguit, 
durant el vespre del divendres i bona part del dissabte es va treballar per 
no deixar cap usuari sense aigua durant el cap de setmana. 

Aquestes actuacions, moltes vegades, requereixen de la implicació personal 
dels membres de la Brigada Municipal, doncs en molts casos, aquestes 
avaries es donen a la nit o durant els caps de setmana.

Actuacions de la Brigada Municipal

L’estela discoïdal ha recuperat el seu aspecte original

Enquitranant un tram de l’avinguda de Reus

La brigada municipal realitzant tasques de manteniment
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En el marc dels actes de Sant Jordi, dissabte 19 d’abril, va tenir lloc 
l’acte de lliurament de premis de la 18a edició dels PREMIS ARNAU 
DE PALOMAR’08, que convoquen conjuntament el Centre d’Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar i les Regidories de Cultura i de Joventut 
de l’Ajuntament de Riudoms.

Participaren enguany el següent número d’obres o projectes, en les seves 
diverses categories: 16 en Narrativa Breu, 37 en Pintura, 4 en Recull 
Fotogràfic i 3 en Investigació.

Les obres presentades en la modalitat de Pintura i les obres guanyadores 
en la resta de categories romandran a la Sala d’Exposicions de la Casa 
de Cultura i l’exposició “Per sobre els ulls”, a càrrec d’Anna M. Curto Solé 
i Sebastià Grinyó Martí, guanyadors del Premi Arnau de Palomar’07, en 
la categoria de Recull Fotogràfic, s’exposaran a la Sala d’Exposicions del 
CERAP fins el 16 de maig, de dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre.

Premis Arnau de Palomar’08

“El cant dels ocells”, interpretat amb l’instrument japonès Niko

La meteorologia va voler ser la protagonista destacada de la jornada festiva 
amb motiu de Sant Jordi que es pretenia dur a terme a la Plaça de l’Església 
el passat 20 d’abril. Les parades de flors, llibres i d’altres entitats i institucions 
flanquejaven l’espai que presidia l’escenari, aquest any al bell mig de la 
plaça, per poder donar cabuda als dinou espais presents enguany.

Riudoms volia afegir-se a la festa del llibre i de la rosa que se celebra arreu, 
però els núvols van acabar complint la seva funció, i benvinguda va ser, si 
es valora des del punt de vista de necessitat d’aquest element que pateix 
el país.

A la una del migdia, la Regidoria de Festes va haver de prendre la 
desagradable decisió de suspendre els actes previstos per a la tarda 
davant la pluja insistent que va caure durant tot el matí i dels pronòstics 
meteorològics adversos que s’anunciaven de cara a la tarda. La preparació 
dels equips i el muntatge dels actes previstos feien anticipar la el moment de 
prendre la decisió de seguir amb la programació o suspendre-la a primera 
hora de la tarda, i així es va fer. L’espectacle per a la canalla i les sardanes, 
així com l’entrega de premis del concurs de disseny de punts de llibre Sant 
Jordi.com, van haver de suspendre’s.

L’únic acte que es va mantenir va ser el concurs de dibuix que organitza 
cada any amb motiu de Sant Jordi l’AMPA del CEIP Beat Bonaventura, 
que es va dur a terme sota els porxos de la Plaça. Més de vuitanta nens i 

nenes en van prendre part, plasmant a les seves làmines tot el que tenia 
a veure amb la temàtica d’enguany, l’aigua.

A l’hora de donar els premis de les diferents categories, un cop el jurat va 
haver deliberat sobre tots els treballs presentats, el sol va treure el cap i va 
permetre fer l’acte a l’escenari de la plaça amb un equip de so d’emergència 
de l’Ajuntament. Tots els premiats i participants van anar passant per 
l’escenari per recollir els seus premis i obsequis.

Per altra banda, els premis pel guanyador i finalistes del cinquè concurs de 
disseny de punts de llibre Sant Jordi.com van ser entregats directament a 
l’IES Joan Guinjoan, donat que el concurs es duu a terme entre els alumnes 
de l’IES Joan Guinjoan, per tal que els premiats en disposessin tan bon 
punt se’ls fes l’entrega. El premi d’aquest concurs consisteix en un val, de 
diferent quantia per a cadascun dels finalistes i guanyador, per a bescanviar 
per llibres a la llibreria de Riudoms que desitgin.

De mutu acord, la Regidoria de Festes i els paradistes van decidir que es 
tornarien a instal·lar a la Plaça el mateix dia 23 d’abril, festa de Sant Jordi 
però laborable. Durant tot el dia 23, doncs, l’ambient festiu va tornar a ser 
present a la Plaça de l’Església, premiant la paciència de tots els paradistes 
que tornaven a ser presents i que van veure remullades les expectatives 
que tenien posades en el diumenge anterior.

Sant Jordi ens va portar aigua

L’aigua va ser el tema del Concurs de dibuix organitzat per l’AMPA

Campanya de l’Ajuntament “Estalvia aigua per un euro”

Guanyadors del Concurs de disseny de punts de llibre:

1r Anna Roca - 2n Ester Gallego - 3r Joel Cruz

Guanyadors dels Premis Arnau de Palomar‘08
 Narrativa Breu, en categoria absoluta: Oleguer Domènech Solanes, 

amb l’obra “La venjança és un plat que se serveix despullat”, dotat 
amb 250 euros.

 Narrativa Breu, en categoria de promoció juvenil: Anna Mas Galvañ, 
amb l’obra “Frederic”, dotat amb 200 euros.

 Pintura, en categoria absoluta: Evelyn Roca Schöpe, amb l’obra 
“Urbanitat-2”, dotat amb 500 euros.

 Pintura, en categoria de promoció local: Josep M. Munté Guinart, 
amb l’obra “L’arribada”, dotat amb 350 euros.

 Recull Fotogràfic: Lucía Perera Stocco, amb el projecte “Retrats”, 
dotat amb 700 euros.

 Investigació: Joan Torres Domènech, amb el projecte “Vivències i 
quimeres d’un riudomenc: Antoni Mestre Martorell”, dotat amb 1000 
euros.
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III Diada Esportiva Escolar 
Durant el diumenge 13 d’abril es va celebrar la III DIADA ESPORTIVA 
ESCOLAR, organitzada conjuntament per l’AMPA del CEIP Beat 
Bonaventura Gran i l’AMPA de l’IES Joan Guinjoan i que va tenir lloc al 
Pavelló d’Esports Municipal.

Un total de 170 nens del Col·legi i 50 alumnes de l’Institut que realitzen 
alguna activitat esportiva regular i organitzada per les AMPA, van poder 
celebrar competicions o exhibicions i compartir-ho amb les seves famílies. 
Va ser una diada on tots els nens i les nenes van poder compartir i gaudir 
amb intensitat de l’esport escolar.

Mitjançant aquestes línies es vol agrair la col·laboració i suport de Coaliment, 
Borges, Herbolari Naturalment, Ca la Borrassa, Fruites Pau Gavaldà, La 
Caixa, els Reis Mags d’Orient i l’Ajuntament de Riudoms.

Cloenda de l’Hora del Conte 07-08
Dissabte 26 d’abril va finalitzar el present curs de l’Hora del Conte. Aquesta 
activitat, que es du a terme els matins dels dissabtes no festius, a la Sala 
Infantil de la Biblioteca Municipal i organitzada pels voluntaris i voluntàries 
del Grup Municipal de Lectura, pretén apropar els més petits al fantàstic 
món dels contes i la literatura. 

Durant 20 sessions, repartides entre el primer dissabte després del Pont 
del Pilar fins el dissabte següent a Sant Jordi, els contes i les rondalles han 
estat l’excusa per a apropar i oferir a nombrosos infants, conjuntament amb 
les seves famílies, el servei de préstec de llibres i altre material audiovisual 
que ofereix gratuïtament la Biblioteca “Antoni Gaudí” de Riudoms.

Un agraïment molt especial a les persones que enguany han explicat els 
seus contes: Sefa Torres, Xavi Vives, Mireia Arís, Anna Gomes, Maite 
Gispert, Roser Fortuny, Encarna Figueras, Patrícia Domingo, Marisol Virgili, 
Carles Sànchez, Montse Ferré, Pep Fargas, Elena Bosinceanu, Gerard 
Font, Xavi Hernando, Àngels López, Milagros Rojas, Magda Torrell, Josep 
M. Cruset i Conxa Torres.

El curs vinent esteu tots convidats a retrobar-nos, un any més, a l’Hora del 
Conte 08-09, a partir del dissabte 18 d’octubre. 

Que passeu molt bon estiu i feu molt bones lectures!

Fi de curs i Portes Obertes a l’Institut
El proper divendres 16 de maig, a les vuit del vespre, tindrà lloc l’acte de 
final de curs de segon de batxillerat de l’IES. A continuació l’AMPA oferirà 
un petit refrigeri per a tots els assistents.

L’endemà, dissabte 17 de maig, l’IES Joan Guinjoan de Riudoms organitza 
una Jornada de Portes Obertes, convidant a tothom que vulgui visitar el 
centre, des de les onze fins la una del migdia.

La Setmana Santa de Riudoms, 
abans d’una guerra

Els diumenges 4, 11, 18 i 25 de maig tindreu una nova oportunitat de veure 
l’exposició que tant d’èxit va tenir durant passada Setmana Santa, a la 
Capella de Verge Maria, de 12,30h a 14,30h.

Activitats de l’Escola de Música
Entre el 10 i el 14 de març de 2008, l’Escola Municipal de Música de 
Riudoms ha celebrat la 4a Setmana Cultural.

Cal destacar la gran assistència d’alumnes amb les seves famílies a les 
activitats programades. Segurament les de més participació des de que 
aquesta iniciativa es va posar en marxa, l’any 2005. Els diversos actes van 
assolir un gran nivell, pel que fa a la seva qualitat i interès: la xerrada de 
la Cap d’Otorinolaringologia de l’Hospital Sant Joan de Reus, el Concert 
d’antics alumnes de violoncel de l’escola, la Projecció d’imatges sobre el 
treball a classe de la professora Maite Ribas, el Concert de professors 
de l’escola i el brillant Concert de Cloenda de la 4a Setmana Culturala, a 
càrrec del mestre Cecílio Tieles. Aquest extraordinari concert de piano va 
servir, alhora, per a fer la posada de llarg del nou piano de cua, assolit el 
curs passat gràcies a tots els amics de la nostra escola que van fer la seva 
aportació a través del programa de Punts Tu Ajudes de Caixa Tarragona. 

El concert va anar precedit de la inauguració de l’exposició “25 anys de 
l’Escola de Música” que es pot visitar fins a final de curs a l’Auditori de 
l’Escola.

Així mateix, s’ha constituit un grup de treball, format per diverses persones 
voluntàries relacionades amb l’escola, per tal de tirar endavant els actes 
de cloenda de la celebració dels 25 anys. 

Es faran diverses activitats i interpretacions musicals i us podem avançar 
que l’acte més participatiu tindrà lloc el dimecres, 2 de juliol, en què es 
clourà aquest aniversari amb la participació conjunta d’aquelles persones 
que han tingut relació amb l’Escola al llarg d’aquest 25 anys. 

Signatura del conveni de personal
L’Equip de Govern ha arribat a un acord amb el Personal Funcionari i Laboral 
de l’Ajuntament de Riudoms per tal de poder signar un nou conveni vigent 
durant els anys 2008 i 2009.

Aquest conveni recull tot un seguit de millores en les condicions laborals 
i econòmiques, així com un seguit de beneficis socials, pel personal 
de l’Ajuntament de Riudoms. Totes les parts han coincidit amb la bona 
voluntat que hi hagut a l’hora d’aprovar el document i buscar un punt de 
confluència assumible, tant pels treballadors de l’Ajuntament com per 
l’Equip de Govern.

Signatura del conveni entre l’Ajuntament i el personal municipal

Tot i les darreres pluges seguim vivint una situació d’extrema sequera. Si voleu 
reduir el vostre consum d’aigua, a les oficines de l’Ajuntament trobareu, per 1 euro, 
airejadors per a les aixetes de casa vostra, que redueixen un 50% el consum.

El mestre Cecilio Tieles va estrenar oficialment el nou piano

Un agraïment a tothom que forma part de l’Hora del conte

ITV Agrícola
El proper dimecres 14 i dijous 15 de maig, de 9h a 13h, es desplaçarà 
a Riudoms una unitat mòbil, per a que, qui hi estigui interessat, pugui 
passar la ITV agrícola.  

Com els últims anys, aquesta revisió es farà al PI El Prat, a l’avinguda 
del Prat.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
LA SEGURETAT VIÀRIA, UN ASSUMPTE DE VITAL IMPORTÀNCIA

GOTA A GOTA S’ESGOTA...

UNA OPOSICIÓ IRRESPONSABLE, 
L’ORÍGEN D’UN GOVERN CAÒTIC A LA GENERALITAT

El tema de la regulació de la circulació viària 
és un assumpte que preocupa , en els diferents 
graus de les seves competències, a totes les 
administracions,. A nivell municipal no cal dir 
que  l’ajuntament s’ha de preocupar i a més 
té l’obligació de vetllar per la seguretat de les 
persones que conviuen a la seva població. Un 
consistori que procuri  pel benestar dels seus 
ciutadans ha de fer el possible per minimitzar 
els riscos i les molèsties que cada vegada 
més ocasionen els vehicles motoritzats. La 
regidoria de circulació té un paper essencial en 
qualsevol ciutat o poble per evitar que l’anada i 
vinguda de vehicles pels seus carrers i places 
acabi esdevenint un caos i  això provoqui que 
es posi en perill la integritat física dels seus 
veïns. El nostre Grup Municipal, conscient de 

tot això que acabem d’esmentar, va presentar 
al passat Ple Ordinari de novembre dues 
mocions adreçades a donar idees o solucions 
per millorar la seguretat viària dels riudomencs. 
Feien referència, la primera,  a la necessitat de 
canviar les bandes rugoses per passos elevats 
ben indicats,  ja que crèiem que aquests segons 
suposaven un grau superior de seguretat per 
a les persones.  L’altra moció demanava que 
s’adoptessin mesures precautòries per tal de 
reduir la perillositat a la cruïlla entre els carrers 
Josep Maria Folch i Torres (el del pavelló 
esportiu) i Salvador Espriu. Totes dues mocions 
van ser desestimades per l’equip de govern 
de CiU. Ara hem vist que,  uns quants mesos 
després , per sorpresa nostra,  el contingut de 
les mocions, tot i haver estat rebutjades, s’han 

portat a la pràctica. Això ens dóna a entendre 
que les mesures que nosaltres vam proposar no 
estaven tan desencaminades com ens volien fer 
creure. Nosaltres, doncs, continuarem treballant 
fent propostes per millorar la seguretat vial 
dels nostres ciutadans . Esperem que l’equip 
de govern tingui prou capacitat de diàleg per a 
debatre-les conjuntament i si cal portar-les a 
terme. Perquè de vegades,  l’oposició té raó.

Riudoms, 19 d’abril de 2008

Aquest diumenge, 20 d’abril, s’ha celebrat a la 
Plaça de l’Església, un dia de Sant Jordi amb 
l’aigua com a protagonista.

Hem comptat per primera vegada amb una 
parada de l’Ajuntament (si bé, en el croquis dels 
paradistes hi figurava inicialment com Regidoria 
de Mediambient).

La iniciativa brindava l’ocasió de fer-la més 
oberta als riudomencs, i donar joc a la participació 
dels regidors (12 i l’alcalde), que formem 
l’Ajuntament. Mal que sigui per distribuïr-nos els 
torns. Malauradament no ha estat així.

Xoca que, en un govern municipal que treballa 
per un Riudoms en positiu, s’exclogui a 5 
regidors que, com els altres 8, representem i 
treballem en benefici de tots els riudomencs. 

A banda del menyspreu a més d’un miler de 
veïns, que van fer confiança a altres opcions, 
no és aquesta una actitud respectuosa amb tots 
els riudomencs, que esperaven una manera de 
fer diferent. A la tarda, buit i desparat l’estand 
del partit polític majoritàri, els seus membres es 
van traslladar a la parada de l’Ajuntament, que 
és, o hauria de ser, de tots.

A més, i aprofitant la sequera com una moda, es 
promociona a l’estand municipal la campanya 
“Gota a gota, s’esgota”,de la Diputació de 
Tarragona i el Consorci d’Aigües. Els vostres 
regidors d’ERC-AM a l’Ajuntament, celebrem 
aquesta iniciativa, però lamentem l’oportunisme 
i el protagonisme polític de l’equip de govern.

Fa molt temps que ERC-AM va presentar 
nombroses propostes de resolució i mocions 

per tal de fomentar l’estalvi d’aigua i la protecció 
de mines i aqüífers, que han seguit la més 
diversa sort i que podeu consultar a www.
esquerra.cat/riudoms. 

Entre les quals, la de la promoció de la 
campanya “De gota a gota s’esgota”, el 3 de 
març,...de 2007. Més d’un any més tard, el 
govern ha vingut a les nostres. 

Sigui benvingut l’interès d’un govern municipal 
on repeteixen la meitat de regidors, incloent 
l’alcalde, el 1er tinent d’alcalde i el regidor 
d’agricultura anterior. Esperem que, en d’altres 
temes no s’hi tardi tant.

Riudoms, 21 d’abril de 2008

Quan els partits que actualment governen la 
Generalitat de Catalunya eren a l’oposició, 
van aplicar una política que no tenia cap altre 
objectiu que torpedejar qualsevol iniciativa de 
CiU. 

Això, els va portar a oposar-se, conscientment, 
a totes les actuacions que els Governs de CiU 
van endegar per solventar el crònic problema 
de la manca d’aigua a moltes comarques de 
Catalunya. Aquesta actitud no era nova, ja 
havien fet el mateix durant els anys 80 respecte 
el minitransvasament de l’Ebre, el qual va 
solucionar definitivament la manca de recursos 
hídrics del Camp de Tarragona fent possible la 
recuperació dels seus aqüífers.

Una llarga llista d’actuacions irresponsables 
del passat s’ha traduït ara en un autèntic 

desgavell quan han hagut de prendre decisions 
de govern. 

Els catalans hem hagut d’empassar-nos el 
ridícul espectacle en que el seu reduccionisme 
polític ha convertit la sequera que pateix 
Catalunya: l’obsessió per portar aigua cap a 
Barcelona, a qualsevol preu.

Ho han fet tan malament, que el que tot 
Catalunya entendria com una necessitat urgent, 
s’ha convertit en una decisió dictatorial per a 
la gran majoria de comarques. Han enfrentat 
territoris, sectors econòmics i ciutadans. Tot 
això només s’explica per la necessitat del PSC 
d’assegurar-se el vot a Barcelona i la seva àrea 
d’influència. 

Els ciutadans podran entendre que la fidelitat 

partidista pesi mes que la raó, que els propis 
habitants i que les necessitats del territori? 
Podran entendre que els governs municipals 
de les principals ciutats del Camp de Tarragona 
s’ofereixin per treure la necessària aigua 
dels pagesos i ciutadans d’aquí i enviar-la a 
Barcelona? I finalment, podran entendre com 
els altres partits que formen el govern de la 
Generalitat, els quals s’omplen contínuament 
la boca de compromís amb el territori i de 
participació, segueixen submisament aquesta 
trajectoria, orígen de decisions erràtiques?

Està clar que amb el pas del temps, tothom 
anirà responent aquestes preguntes.

Riudoms, 21 d’abril de 2008
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Trobada amb la Cultura Japonesa, Riudoms 2008
Va sent cada vegada més habitual que grups de turistes japonesos, tot 
cercant l’origen de la figura d’Antoni Gaudí passin per Riudoms en els 
seus viatges.

Va ser a partir d’una d’aquestes visites que es va establir contacte amb la 
Japan Association of Spain (JAS). La Trobada amb la Cultura Japonesa, 
organitzada per aquesta associació i amb el suport oficial del govern 
japonès, ha ofert al poble de Riudoms l’oportunitat de poder mostrar-los 
les nostres possibilitats turístiques així com la nostra idiosincràsia i manera 
de fer.

Entre el 16 i el 19 d’abril de 2008 han visitat Riudoms més de 50 persones 
d’origen nipó que transmetran, en els seus diversos cercles, el molt bon 
record que s’emporten del nostre poble.

Així mateix, ens han ofert una extensa mostra de les seves habilitats 
culturals: danses, interpretacions amb curiosos instruments musicals 
(Okarina, Koto, Niko,...), cal·ligrafia japonesa, art floral (Ikebana), cerimònia 
del te o papiroflexia (Origami), que han ofert en diversos àmbits, com ara la 
Llar d’infants, el Col·legi, l’Institut, la Residència l’Onada, l’Escola de Música, 
en motiu d’una trobada de la Bella Llar, del lliurament de Premis Arnau de 
Palomar i a través de diverses xerrades o demostracions a l’Epicentre Gaudí 
o a l’acte de Cloenda a la Plaça de l’Esglèsia. Aquest acte va presidir-lo el 
Cònsul General a Barcelona, l’Honorable Sr. Teruaki Nagasaki, acompanyat 
de la seva senyora i la vice-cònsul cultural.

Fruit d’aquests contactes, de moment, l’Epicentre Gaudí de Riudoms entrarà 
a formar part de les guies i web turístiques japoneses més importants. Així 
mateix, la Fundació Gaudí, com a organització sense ànim de lucre que és, 
podrà rebre anualment, una proporció dels beneficis que la JAS generi i que 
es destinaran a la promoció de la figura d’Antoni Gaudí, així com futures 
col·laboracions que s’està estudiant com poder-les desenvolupar.

Paral·lelament, la Junta constructora del Temple de la Sagrada Família 
ha cedit  a l’Epicentre Gaudí, l’exposició “L’Èxit d’un poble”, que es podrà 
visitar fins al setembre de 2008.

És una col·lecció de fotografies i plafons explicatius, en els quals s’ensenyen 
i es documenten l’inici del projecte i les parts més importants del Temple, 
així com s’explica el futur immediat de les obres i els serveis que ofereix 
la Sagrada Família.

Aquesta mostra va ser inaugurada el divendres 18 d’abril pel catedràtic i 
arquitecte Dr. Josep V. Gómez Serrano, membre de la Junta constructora 
de la Sagrada Família, qui molt amablement va oferir la seva col·laboració, 
tot quedant molt satisfet de la feina feta a Riudoms en la promoció i difusió 
del genial Antoni Gaudí.

Exposició “L’Èxit d’un poble”

“L’Èxit d’un poble” serà a l’Epicentre Gaudí fins el setembre

Benvinguda oficial a la Casa de la Vila de Riudoms

La Trobada ha permès un veritable intercanvi cultural La floració dels Sakuras és molt important en la tradició japonesa

S’han fet diverses actuacions per tot el poble

L’Epicentre Gaudí va ser el centre de la Trobada


