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El Centre d’Assistència Primària de Riudoms dóna servei, a més del 
nostre poble, a sis municipis més, que conjuntament formen l’Àrea 
Bàsica de Salut de Riudoms: l’Argentera, Botarell, Duesaigües, 
Montbrió del Camp, Riudecanyes i Vinyols i els Arcs. 

Amb el pas dels anys i els avenços de l’anomenada Societat del 
Benestar, els ciutadans reclamem uns majors i millors serveis 
sanitaris i sobretot uns espais més amplis i adequats als serveis 
que s’hi presten.

L’Ajuntament de Riudoms va recollir aquesta realitat i la va 
traslladar al Departament de Salut, el qual ha donat prioritat a la 
petició formulada i recentment ha aprovat l’ampliació i reforma 
del CAP de Riudoms.
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En el darrer Butlletí 
d’Informació Municipal 
us informava de l’acord 
definitiu per a l’obtenció 
del Casal Riudomenc, 
sense cap mena de 
dubte una de les grans 
notícies dels darrers 
anys.

Ara, un mes després, us puc informar d’una altra notícia 
vital per a Riudoms: el	 CAP,	 el	 Centre	 d’Assistència	
Primària	de	Riudoms,	es	reformarà	i	s’ampliarà.

Aquest era un compromís electoral assumit després 
d’escoltar les peticions de molts de vosaltres. Un 
compromís que, per assolir-lo, calia treballar ràpid i 
de manera intensa, donat que, en aquelles dates, la 
Generalitat de Catalunya no contemplava l’ampliació 
d’aquest servei.

Així doncs, just començada la legislatura, ens vam reunir 
amb l’Equip Directiu del Centre d’Assistència Primària per 
a conèixer en detall quines millores es podrien fer per a 
adequar el CAP a les noves necessitats i expectatives 
dels riudomencs.

Posteriorment, vam encarregar als Serveis Tècnics 
Municipals un estudi poblacional de la seva àrea 
d’influència, per a conèixer el nombre d’usuaris que 
pertanyen actualment al CAP, i sobretot, els que hi 
pertanyeran en un futur. Aquesta dada era determinant a 
l’hora de decidir, per part de la Generalitat de Catalunya, 
si es faria algun tipus d’inversió en un centre d’aquestes 
característiques.

Amb aquesta informació a la mà, vam entrar en contacte 
amb els Serveis Territorials del Departament de Salut, a 
qui vam transmetre la nostra preocupació per la situació 
actual i la necessitat de millorar-la. Així mateix, els vam fer 
arribar el reconeixement de que si la situació no era pitjor, 
era gràcies a la professionalitat i excel·lent dedicació de 
tot el personal que actualment hi treballa. Cal dir que la 
resposta que vam trobar, per part dels Serveis Territorials, 

va ser en tot moment comprensiva amb la realitat que 
els exposàvem i positiva per tal d’encarar la solució al 
problema.

Així doncs, amb tota la informació recollida i havent 
acordat els tràmits a realitzar amb els Serveis Territorials, 
a finals de novembre de 2007, vam realitzar la petició per 
escrit de l’ampliació de l’edifici del CAP de Riudoms.

Poc temps després, a mitjans de gener, vam demanar una 
reunió a Tarragona amb el Director dels Serveis Territorials, 
on se’ns va informar que havien acceptat la nostra petició i 
que ara sol·licitarien l’aprovació de l’ampliació als màxims 
responsables del Departament de Salut.

Finalment, el vuit de maig, la Comissió de Valoració i 
Operativització del Departament de Salut va aprovar la 
petició d’incloure	l’ampliació	del	CAP	de	Riudoms	en	
el	Pla  d’Inversions en Infraestructures Sanitàries	de	la	
Generalitat	de	Catalunya,	amb	una	previsió	econòmica	
inicial	 d’un	 milió	 vuit-cents	 mil	 euros	 (tres-cents	
milions	de	les	antigues	pessetes).

El gran objectiu està assolit: aconseguir el compromís 
de realitzar aquesta inversió a Riudoms. A més a més, 
aquest fet ampliarà el protagonisme de Riudoms a la 
nostra comarca i el consolida com a centre de serveis 
pels pobles del voltant, amb les oportunitats que això pot 
generar.

Ara, els Serveis Territorials de Salut i l’Ajuntament de 
Riudoms començarem a treballar els detalls de les millores 
i ampliacions. Segons el mateix Departament, fins a la fi 
de l’actual 2008 i durant el primer trimestre del 2009 es 
farà la redacció del projecte i durant la resta de 2009, 
s’executaran les obres.

Així	doncs,	d’aquí	poc	temps,	millorarem	encara	més,	
un	dels	requisits	fonamentals	que	assegura	la	qualitat	
de	 vida	 dels	 veïns	 de	 Riudoms:	 un	 CAP	 amb	 més	
espai,	més	modern	i	amb	més	serveis.

          Josep	m.	Cruset	domènech
Alcalde
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Un CAP amb més espai, més modern i amb més serveis

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
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La Cambra de Comerç organitza una trobada amb empresaris
Des de l’inici de la legislatura han estat diversos els contactes que ha 
mantingut l’Ajuntament de Riudoms amb la Cambra de Comerç de Reus. La 
Cambra té com a objectiu la defensa dels interessos del sector empresarial 
de cinc comarques, entre elles el Baix Camp.

Aquests contactes sempre han servit per a analitzar les dificultats més 
habituals en que es troben les empreses i buscar sinèrgies entre les 
dues institucions i fer actuacions conjuntes davant de les administracions 
implicades en la resolució. Per posar un exemple, fruit d’aquestes actuacions 

s’ha aconseguit que la Generalitat de Catalunya estudiï la problemàtica de 
la carretera de Riudoms a Reus a l’hora d’enllaçar-se amb la variant.

En aquesta línea de col·laboració, la Cambra de Comerç va organitzar a 
Riudoms una trobada entre empreses locals, l’Ajuntament de Riudoms i la 
mateixa Cambra.

La reunió va tenir com objectiu poder saber de primera mà l’opinió dels 
empresaris i copsar les seves demandes i opinions. Entre altres qüestions, 
van expressar a la Cambra la preocupació per la situació econòmica del 
país, així com la petició de traslladar als màxims responsables del Govern 
Central i Català, la necessitat d’adoptar mesures per a resoldre, el més aviat 
possible, la profunda crisis econòmica que s’està gestant des de fa uns 
mesos. Al finalitzar el debat, els assistents van coincidir en què la trobada 
havia estat molt fructífera i que permetrà aprofundir els llaços empresarials 
entre la Cambra i l’empresariat local.

Després de la visita que l’Honorable Sr. Teruaki 
Nagasaki, Cònsol General del Japó a Barcelona, 
va realitzar a Riudoms el mes d’abril, en motiu de 
la Trobada amb la Cultura Japonesa, aquest va 
convidar l’Ajuntament de Riudoms a una trobada 
institucional a la residència oficial, a Barcelona. 

En representació de l’Ajuntament de Riudoms 
hi va assistir l’Alcalde i el regidor de Cultura i 
Promoció Econòmica. Per part del Consolat, 
entre altres, el Cònsol General i el Responsable 
d’Inversions Econòmiques.

La reunió va servir per a repassar la llarga relació 
que uneix les dues institucions i les diferents 

actuacions, de caràcter cultural, que s’han realitzat 
conjuntament fins al dia d’avui.

En aquesta ocasió hi havia un nou propòsit: 
estudiar la possibilitat d’impulsar iniciatives 
econòmiques i empresarials entre Riudoms i Japó. 
Amb aquest objectiu, el Consolat General del Japó 
convidarà l’Alcalde de Riudoms a participar en 
diferents actes organitzats per aquesta institució 
amb la finalitat d’actuar de pont d’unió entre 
Riudoms i empreses de capital japonès que estan 
implantades a Catalunya. També s’explorarà la 
possibilitat d’establir mecanismes per a facilitar 
l’exportació al Japó de productes locals.

Recepció institucional a la residència del Cònsol General del Japó

el	Cònsol	del	Japó,	agraït	amb	Riudoms

Trobada	entre	la	Cambra	de	Comerç	i	l’empresariat	riudomenc

La professora Lali Ivern imparteix l’assignatura d’Economia a l’IES Joan 
Guinjoan de Riudoms. Cap a final de curs, després d’estudiar els diferents 
conceptes econòmics que són d’aplicació a les administracions del sector 
públic, va convidar l’alcalde de Riudoms a fer una xerrada sobre l’economia 
municipal.

L’alcalde va explicar l’estructura del pressupost municipal, els tràmits 
administratius que se segueixen per a la seva aprovació, les diferents 
fonts de finançament de l’Ajuntament de Riudoms, així com el detall de les 
principals despeses que ha de fer front el consistori, per a donar serveis i 
equipaments de qualitat als seus ciutadans.

Es vol destacar que els joves van mostrar, en tot moment, molt d’interès en 
tot allò que se’ls mostrava i van acreditar la seva consciència, com a futurs 
contribuents, de l’existència de drets i deures, així com la importància de 
contribuir en el manteniment i preservació del patrimoni públic.

	Conferència	de	l’Alcalde	sobre	l’economia	municipal	a	l’IeS

L’alcalde explica l’economia municipal a l’Institut

La	Cambra	i	l’Ajuntament	comentant	el	Pla	Territorial
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Tractament als camins
Durant aquesta primavera els operaris de la Brigada han fet un tractament 
herbicida als camins municipals.

el	tractament	millora	la	comoditat	i	seguretat	dels	camins

Obres a Sant Antoni
El recinte de Sant Antoni és un dels espais d’oci de més tradició al nostre 
poble. Banyar-se a la piscina, refrescar a l’ombra dels plataners, participar 
d’alguna trobada, festa, espectacle o ball és un costum que reuneix molts 
veïns durant l’època més calorosa.

En els darrers anys, l’Ajuntament ha fet inversions importants en tot el 
recinte de Sant Antoni, sobretot en els espais complementaris de la piscina 
i en la zona verda de darrera l’ermita. 

Aquesta primavera, s’ha millorat l’espai del bar i la zona d’escenari i ball 
per a que estigui en òptimes condicions en el moment d’obrir al públic. 
A l’exterior del bar s’han pintat totes les parets, s’han pintat les tanques 
metàl·liques d’un color més elegant, s’ha arreglat el mur exterior que estava 
molt deteriorat per les humitats i s’ha construït un nou paviment als laterals 
de l’escenari, i s’han fet unes petites millores al paviment de la zona de ball. 
Pel que fa a l’interior del bar, s’hi han fet millores per a facilitar-ne el seu ús: 
repintat total, instal·lació de nous taulells, millora de la cambra frigorífica 
i adequacions diverses. La Brigada Municipal ha estat l’encarregada de 
realitzar les reformes.

Enguany, la gestió del Bar anirà a càrrec de Carmina Torres, David Torres 
i Abel Toda i estarà obert al públic, des del juny fins a finals de setembre.

Les	obres	fetes	al	Parc	de	Sant	Antoni	milloren	tot	el	recinte

Els gossos causen desperfectes
La Plaça de l’Arbre va ser dissenyada per a que els seus usuaris puguin 
usar i trepitjar les grans àrees de gespa. Darrerament, s’han rebut diverses 
queixes referent a l’actitud poc solidària d’alguns propietaris de gossos que 
fan les necessitats dins aquestes zones de gespa. 

Aquesta pràctica, no només embruta 
l’entorn, sinó que a més els orins dels 
gossos maten la gespa, fet que es pot 
observar clarament per la gran quantitat 
de cercles que hi ha amb gespa morta. 
Aquesta actitud també la observem en 
altres zones ajardinades amb gespa, com 
es ara la zona de la Palmera o la gespa 
de darrere l’Institut.

És per això que es fa una crida als propietaris dels animals que 
permeten aquesta pràctica, per tal d’evitar haver d’aplicar solucions més 
dràstiques. 

Riudoms, un exemple front la sequera
Malgrat que en tot moment, a Riudoms, hem tingut garantida l’aigua de boca, 
des del Butlletí d’Informació Municipal es va fer, fa uns quants mesos, una 
crida als veïns de Riudoms, per a estalviar tota l’aigua que poguéssim.

Durant aquest temps, els riudomencs ens hem esforçat en posar en 
pràctica mesures reductores de consum, com ara la col·locació d’airejadors 
estalviadors d’aigua a les aixetes, l’ús de la dutxa en lloc de la banyera, 
tancant l’aixeta quan no es fa servir... 

Paral·lelament, des de l’Ajuntament hem reutilitzat l’aigua provinent de la 
piscina, hem reduït al mínim el reg de les zones verdes, ens hem esforçat 
molt per a localitzar ràpidament possibles fuites, hem instal·lat i facilitat 
difusors, etc.

Ara, passats bastants dies d’aquella crida, es pot fer un primer balanç de 
la resposta col·lectiva davant la situació de sequera extrema que estàvem 
vivint en aquells moments.

Els riudomencs, com històricament sempre han fet, han actuat 
exemplarment.

Les dades són contundents: entre el 2003 
i el 2007, es va consumir, de mitjana, 142 
litres per dia i persona, amb un consum 
màxim durant l’any 2004 de 175 litres.

Durant el període de sequera es va 
reduir el consum fins a 111 litres diaris 
per persona, la qual cosa representa 
un estalvi del 22% respecte els anys 
anteriors i fins i del 36% respecte l’any 
2004.

Les últimes pluges han millorat la situació dels pantans, han fet baixar 
moderadament les rieres i els pous i les mines han recuperat el seu cabal. 
Tot i això, la lluita per a estalviar tota l’aigua que es pugui no s’ha acabat, 
encara que, a dia d’avui, cal felicitar a tots els riudomencs per l’esforç diari 
que estem fent.

Quan	baixen	les	rieres,	les	mines	i	els	pous	revénen

L’Ajuntament	ofereix	difusors	
per	a	l’estalvi	d’aigua

Ventiladors al menjador escolar
Abans de l’arribada de l’estiu, al menjador escolar del CEIP Beat 
Bonaventura, la Brigada Municipal instal·lat un sistema de ventiladors 
que milloraran la comoditat dels usuaris d’aquestes instal·lacions que són 
diversos durant els mesos més calorosos de l’any: els nens i nenes del 
col·legi, l’Escola de Lleure i la Fira.
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Finalitzada la restauració 
de la Capella de Verge Maria

Tal com us hem anat informant en diferents ocasions, la Brigada Municipal 
ha executat les obres de restauració de la Capella de Verge Maria. La 
darrera fase ha consistit en la restauració de la seva façana posterior, que 
dóna al tram de carrer del Beat conegut popularment com el carrer de la 
Butxaca.

Es va repicar l’antic morter degradat pel pas dels anys i va aparèixer l’antiga 
paret de pedra, amb les seves obertures originals i una estructura de totxo, 
posterior, que va servir per a crear la volta on, a l’interior de la capella, hi 
ha la imatge de la Verge Maria de Gràcia.

L’Ajuntament inspecciona el Refugi
Fa uns mesos, l’Associació d’Espeleologia de Tarragona va sol·licitar a 
l’Ajuntament de Riudoms la possibilitat d’entrar al refugi subterrani de la 
Plaça de l’Església per tal de cartografiar-lo.

Donat que feia temps que no s’hi podia entrar, doncs tots els accessos 
estaven ensulsits o anul·lats, es va aprofitar la petició d’aquesta entitat per 
a obrir un accés directe des de la Plaça de l’Església, fer una inspecció 
detallada del refugi per part de la Brigada Municipal i poder determinar així 
el seu estat de conservació.

Les característiques arquitectòniques del refugi de Riudoms fan que tingui 
una constitució molt feble i un important deteriorament produït pel pas dels 
anys. L’apressada construcció del refugi, durant la Guerra Civil, va consistir 
en l’excavació a la mateixa terra, de les diferents galeries que el configuren 
i cada certa distància es va construir una volta de totxo. Entre volta i volta, 
s’hi van col·locar llistons de fusta que donaven una certa consistència al 
sostre i a diferència d’altres refugis, a Riudoms no es van revestir les parets, 
sent, doncs, de terra.

Amb el pas de les dècades, la fusta del sostre s’ha anat podrint, els arrels 
dels arbres han anat causant esllavissades i les obres de construcció de la 
plaça actual van ensulsir les galeries d’accés. El conjunt de totes aquests 
circumstàncies van propiciar que, des de fa molts anys, el refugi es trobi 
en una situació molt precària i representi risc entrar-hi.

Tot i aquesta realitat, s’ha aprofitat la feina de cartografiar-lo per a habilitar 
un accés permanent des de la Plaça de l’Església. Amb aquest accés, la 
Brigada Municipal podrà entrar-hi per a repassar el seu estat de conservació, 
detectar-hi fuites d’aigua, i si cal, apuntalar aquelles noves zones que es 
puguin ensorrar.

Donat que pel risc que representa és un espai d’accés restringit, us 
reproduïm diferents fotografies d’aquesta obra que es va realitzar sota la 
Plaça de l’Església durant la Guerra Civil Espanyola.

Punts Tu ajudes de Caixa Tarragona
Ens plau comunicar-vos els resultats dels ajuts econòmics que rebran 
els dos projectes presentats des de Riudoms a la convocatòria de Punts 
Tu Ajudes de Caixa Tarragona, a partir de les donacions efectuades pels 
seus clients:

Fundació	Gaudí	de	Riudoms:	10.001,15	euros

Colla	Gegantera	de	Riudoms:	12.558,76	euros

Un sincer agraïment a tothom que hagi participat en aquesta campanya. 

En senyal d’agraïment la Colla Gegantera de Riudoms, vol convidar a 
tothom a un vermut de celebració que tindrà lloc diumenge 22 de juny, a 
les 12h, a la Plaça dels Gegants.

Així mateix, la Fundació Gaudí us agraeix les vostres aportacions i us 
ofereix l’oportunitat de visitar gratuïtament la Casa i l’Epicentre Gaudí i 
l’exposició “L’èxit d’un poble”, tots els dies festius del mes de juny: 1, 8, 
15, 22 24 i 29 de juny.

Rèpliques del Ton i la Cisca
Coincidint amb la celebració dels 25 anys de la creació de la Colla 
Gegantera, l’Ajuntament de Riudoms, a partir de la petició efectuada per 
la mateixa colla i amb el seu assessorament, ha encarregat la construcció 
d’una rèplica dels gegants de Riudoms, el Ton i la Cisca.

Aquesta parella de pagesos catalans han estat els gegants que han 
representat Riudoms, durant dècades i a causa del pas del temps s’ha 
considerat convenient efectuar-ne una reproducció.

L’estrena dels nous gegants tindrà lloc durant els actes de celebració del 
25è aniversari de la colla, que tindrà lloc durant el cap de setmana del 19 
i 20 de juliol, encetant així la Festa Major de Sant Jaume. En aquest acte 
també s’estrenarà el nou gegant de la Colla Gegantera emmarcat tot en la 
Trobada Gegantera que tindrà lloc durant aquell cap de setmana.

La	façana	posterior	de	Verge	maria,	abans	i	després

Així doncs, en motiu del gran atractiu visual que ofereix la construcció 
original, s’ha acabat la restauració de la façana posterior de la Capella de 
Verge Maria, amb un reforç de la paret de pedra, una consolidació del morter 
i uns acabats que permeten deixar aquesta façana amb pedra vista, oferint-
nos una espectacular visió, per exemple, en sortir de la Casa de Cultura.
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T’agradaria	 aprendre	 a	 tocar	 la	 corneta	 o	 el	 timbal	 i	
participar	 activament	 de	 la	 Setmana	 Santa	 de	 Riudoms?

Un	grup	d’antics	membres	de	la	Banda	de	cornetes	i	timbals	de	
Riudoms	estem	formant	una	confraria	que	es	donarà	a	conèixer,	
tot	participant	activament	de	la	propera	Setmana	Santa	2009.

Si	estàs	interessat	o	interessada,	truca’ns	i	t’informarem.	L’edat	
mínima	no	importa,	doncs	som	gent	de	totes	les	edats	i	la	formació	
anirà	a	càrrec	de	gent	que	en	saben	molt.

més	 informació,	 a	 partir	 de	 les	 16h:	 Josep:	 630245587,	 Josa:	
649481233	i	Pep:	672701247.

VoLS	SeR	VoLUNTARI	de	L’eSCoLA	de	LLeURe	‘08?

Si	tens	entre	14	i	16	anys	i	tens	algunes	hores	lliures	als	matins...

APUNTA’T	AL	VoLUNTARIAT	I	VIU	L’eSTIU	‘08	!!

Podràs	aprendre	i	col·laborar	en	tasques	de	monitor/a	de	
l’eSCoLA	de	LLeURe	de	Riudoms.

El món dels discapacitats
El proper divendres, 27 de juny, a les 9 del vespre, a la planta baixa de 
l’edifici de l’antic Hospital, (C. Major, 57 ) un grup de pares i mares de 
Riudoms convida a  totes les persones interessades en parlar del món dels 
discapacitats psíquics i/o físics. Per a més informació, podeu posar-vos en 
contacte amb la Signe (977850663) o l’Esther (652610840).

Tossuts guanya dos premis
El club d’ensinistrament de gossos Tossuts de Riudoms ha guanyat dos 
premis a la prova del Campionat de Catalunya d’Agility organitzada pel 
Club d’Agility de Tàrrega. Manuela Ortuño, amb el seu gos Judas, es va 
classificar en primer lloc en la categoria estàndard i Gerard Barberà, amb 
Neo, va ser segon en la categoria Midi.

Cobrament dels rebuts domiciliats
Degut a que l’Ajuntament de Riudoms ha traspassat el cobrament dels 
tributs a BASE (excepte guals i cementiri) s’ha produït un canvi en la forma  
de cobrament d’aquests. L’Ajuntament de Riudoms feia el cobrament dels 
rebuts domiciliats el primer dia del període de cobrament. Per al contrari, Base 
fa el cobrament 15 dies abans de finalitzar el període. Per tant, els rebuts 
domiciliats es cobraran un mes i mig més tard que del que es feia ara. 

Català per a catalanoparlants
Sovint s’organitzen cursos de català per a nouvinguts. Aquesta és una 
pràctica fonamental per a la integració dels nous veïns en la societat 
riudomenca.

Per altra banda, hi ha tot un col·lectiu de riudomencs que, tot i parlar i 
llegir perfectament en català, tenen gran interès per a millorar els seus 
coneixements en la nostra llengua.

Des de la regidoria de Política Lingüística es va recollir aquesta demanda 
i s’ha portat a terme un curs de català per a catalanoparlants. 

Entre els mesos de gener a maig, tots els dimecres al vespre i durant 
vint sessions, les 18 persones inscrites han anat progressant en els 
coneixements de català escrit.

Clausura	del	curs	que	ha	millorat	els	seus	coneixements	de	català

Concurs de Cartells 
de la Fira de l’Avellana

Divendres 30 de maig de 2008, a les 9 del vespre, es va reunir el Jurat del 
Concurs de Cartells de la Fira de l’Avellana.

Examinats els 16 cartells presentats i una vegada fet l’escrutini de les 
votacions s’emet el següent veredicte:

	PRImeR	PRemI	ABSoLUT, dotat amb 500 euros:  S’atorga al 
cartell presentat amb el títol “La tradició” i que la seva autora és 
ester	Aragonès	Ferré.

	1r	ACCÈSSIT, per a l’artista local més puntuat, dotat amb 200 
euros: S’atorga al cartell presentat amb el títol “L’avellana riudomenca” 
i que el seu autor és eloi	ortiz	Urbano.

Es vol felicitar a tots els participants per l’alt nivell de les obres presentades 
i es fa  constar que 6 dels 16 cartells són creació d’autors locals, cosa que 
esperona els organitzadors del Concurs de Cartells de la Fira de l’Avellana 
de Riudoms.

REVIU LES PLACES 2008
dImeCReS	2	de	JULIoL – 22h – Plaça de Sant Antoni. 

CONCERT EXTRAORDINARI DE CLOENDA DELS 25 ANYS
 [Música + cant]

dImeCReS	9	de	JULIoL – 22h – Plaça de l’Església. 

JESÚS FUSTÉ  [Música + Poesia]

dImeCReS	16	de	JULIoL – 22h – Plaça de la Palmera. 

WONDER DANCE [Dansa acrobàtica]

dImeCReS	23	de	JULIoL – 22h – Plaça de Sant Antoni. 

LIPAN AND COMPANY [Màgia + Il·lusionisme]
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
JUNTS	Podem	mÉS

deL	RIUdomS	eN	PoSITIU	AL	RIUdomS	eN	PASSIU

eL	QUe	No	dIUeN	NI	eSCRIUeN

El passat 17 de maig, a la capital del Priorat, 
Falset, ens vam reunir els alcaldes i caps de 
llista  del PSC-PM del Camp de Tarragona 
amb la finalitat demanar la unitat d’acció 
de tots els municipis a l’hora de fer front als 
reptes estratègics que afecten el territori. 
Es va redactar un document amb el nom de 
Declaració de Falset, en el qual es manifesten 
les intencions i inquietuds que tenim envers 
els pobles i ciutats que conformen el que es 
coneix com el Camp de Tarragona. Pel que fa 
a la diagnosi de la situació present, el manifest 
destaca el creixement demogràfic que estan 
registrant les nostres comarques i els canvis 
profunds que està experimentant la demarcació. 
Uns canvis que plantegen noves demandes 
socials i la necessitat d’afrontar una nova 

política de gestió de recursos escassos com 
l’aigua i l’energia a fi i efecte de preservar el  
nostre medi ambient. Això implica l’exploració de 
fórmules de gestió conjunta com ara consorcis i 
agències per gestionar més eficaçment serveis 
com la seguretat, el medi ambient o determinats 
serveis culturals. Aquesta nova etapa també 
ha de potenciar els ens existents com ara 
l’Autoritat del Transport i garantir la millora de 
la mobilitat de les comarques tarragonines. Així 
mateix es pot avançar en inversions culturals 
i infraestructures sanitàries amb fórmules 
més àgils que les tradicionals. Els signant 
d’aquesta Declaració tenim confiança en les 
possibilitats d’aquesta terra i volem treballar 
amb actitud positiva i unitària. En un context de 
desacceleració econòmica com l’actual, l’acció 

conjunta servirà sens dubte per pal.liar els seus 
efectes i a contribuir a un major dinamisme, a 
un major nivell de competitivitat i a la generació 
de nous llocs de treball. Finalment els alcaldes i 
caps de llista del PSC-PM emplacen a la resta 
d’agents polítics, socials i econòmics del Camp 
a unir-se a aquesta nova política que busca 
sumar esforços i treballar conjuntament per 
superar els reptes que ens planteja el futur.

Riudoms, 18 de maig de 2008

Fa un any de les passades eleccions municipals, 
un bon moment per examinar l’actuació del 
nostre ajuntament. L’actual equip de govern, 
amb la meitat de regidors del govern anterior 
incloent l’alcalde, va comptar amb l’avantatge 
de trobar-se l’endemà els mateixos projectes i 
papers damunt la taula.

Vivim en un poble millor? Ens tracten i ens 
resolen millor els nostres problemes a les 
oficines municipals? O tot continua com abans? 
És	 avui	 Riudoms	 un	 poble	 més	 segur,	
més	net,	amb	major	qualitat	 i	quantitat	de	
serveis? És el nostre Ajuntament una veritable 
Casa de la Vila per a tots?

Correspon als votants repassar promeses, 
posar en la balança esperances, il·lusions i 

drets, i contrastar-ho amb l’actuació del govern 
amb l’alcalde al capdavant.

Als vostres regidors d’ERC-Acord Municipal 
ens cal fer balanç des de dins, des del Ple 
Municipal i el seu reflex en la vida quotidiana 
dels riudomencs i riudomenques. I el balanç 
no pot ser positiu. més	 enllà	 d’actuacions	
que	 hagués	 emprés	 qualsevol	 govern,	 a	
Riudoms	se	segueix	sense	posar	en	valor	el	
seu	actiu	principal:	la	seva	gent. Un actiu que 
va permetre construir i recuperar el Casal (ja fa 
més d’un any i abans de les eleccions).

Des de l’actual govern es continua desactivant o 
anorreant aquells organismes amb representació 
civil: el Patronat de la Fira no te cap pes a 
l’hora d’organitzar-la, la Fundació Gaudí no 

se la té per a res, el Patronat de Cultura no se 
l’ha convocat, l’Organisme Autònom per a fer 
vivenda per a joves se’l dissol...

El darrer menyspreu a la societat riudomenca, 
ha estat la	 no	 convocatòria	 del	 Consell	
escolar	 municipal	 que,	 en	 primer	 lloc	
corresponia	 per	 Llei,	 però	 que	 a	 més	 era	
del	tot	necessària	atesa	la	nova	escola,	per	
facilitar	a	les	famílies	de	Riudoms	i	a	la	nova	
direcció,	 una	 escolarització	 homogènia,	
fluïda i de qualitat, amb la participació dels 
pares. S’ha perdut una oportunitat per millorar 
el dret a la educació dels fills que tenim tots 
els riudomencs. Tota una mostra de mala 
educació.

Riudoms, 20 de maig de 2008

L’espai que el Butlletí destina als partits té com 
a principal objectiu poder exposar lliurement 
opinions, propostes, contrapropostes i reflexions 
en els múltiples aspectes que afecten els 
ciutadans. 

Quan l’oposició utilitza aquets espai per a explicar 
mitges veritats, amb la voluntat de confondre els 
veïns, cal posar-ho en coneixement de tothom. 
Per mostra, dos exemples recents:

Els regidors del PSC afirmaven en l’escrit de 
l’abril que l’Equip de Govern va votar en contra 
de les seves mocions referents a la seguretat 
viària. el	que	no	escriuen	és	la	raó	per	la	qual	
es	va	votar	en	contra. Només cal reproduir 
el que recull l’acta del Ple: L’Equip de Govern 
fa temps que treballa en la preparació de les 

millores de senyalització, per això, estem 
obligats a votar en contra de la moció. En 
definitiva, no tenia sentit votar unes actuacions 
que ja s’estaven materialitzant. Sembla ser que 
la idea que tenen els regidors del PSC de fer 
oposició és esperar a veure què fa el Govern, 
i si els hi agrada, presentar una moció com 
si fós d’iniciativa pròpia. I si no els hi agrada, 
criticar-ho. Podríem dir que això si que és fer 
feina, sense treballar.

Pel que fa als regidors d’ERC, en el seu escrit 
del més de gener es lamentaven que el Ple 
hagués contractat una pòlissa de crèdit per valor 
de 400.000€. el	que	no	escriuen	és	la	raó	per	
la	qual	es	va	haver	de	contractar	la	pòlissa.	
En l’acta corresponent hi figura l’explicació de 
l’Equip de Govern: no és major endeutament, 

són serveis pagats per l’Ajuntament que haurien 
d’haver estat pagats per altres administracions. 
Es tracta de cobrir allò que la Generalitat 
encara no ha pagat. I és que en aquelles dates 
l’Ajuntament ja havia hagut d’avançar més de 
373.000 euros corresponents a obligacions de 
la Generalitat de Catalunya, 187.000 dels quals 
eren pel funcionament de la Llar d’Infants. 

L’oposició juga a explicar les coses a mitges, 
només buscant el seu interès polític.

La nostra responsabilitat fa que us les expliquem 
tal com són.

Riudoms, 20 de maig de 2008
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Riudoms_la Mola_Riudoms ‘08 
Després d’una darrera edició passada per aigua, diumenge 27 d’abril va 
tenir lloc la “6a Caminada de Resistència Riudoms_la Mola_Riudoms ‘08”, 
inclosa a la 11a Copa Catalana de Caminades de Resistència de la FEEC 
amb la millor participació de tota la seva història. Fins a 507 persones 
es varen inscriure a la prova, dels quals 473 en prenien la sortida a 2/4 
de 7 del matí des de la Plaça de l’Església de Riudoms per a completar 
un recorregut de 53,3 km. i un desnivell acumulat de 2.550 metres en un 
màxim de 14 hores, tot passant per diversos llocs emblemàtics de la nostra 
comarca com el Pantà de Riudecanyes, el Castell d’Escornalbou, el Parc 
Eòlic de la Serra de l’Argentera, la Mola de Colldejou o l’Ermita de Mare 
de Déu de la Roca. 

El primer classificat fou Toni Calderón Guillén, del Club Centre Excursionista 
Serres del Mestral, amb un temps de 4 hores i 41 minuts, récord absolut 
d’aquestes 6 edicions. La primera fèmina fou Elisabet Socias Garriga, 
del Centre Excursionista de Lleida, amb un temps de 6 hores i 14 minuts. 
Finalitzaren la prova 435 participants, que representaven un 92,0% del 
total. 

Tots els participants reberen, a més, una samarreta i diversos obsequis 
de l’organització, disposaren de servei de dutxes al Pavelló Municipal 
d’Esports en acabar.

2a Trobada de Puntaires de Riudoms
Més de 300 persones van participar, diumenge 1 de juny, a la 2a Trobada 
de Puntaires de Riudoms, que davant el risc de pluja va tenir lloc a l’interior 
del col·legi, tot i que estava previst celebrar-la al parc de Sant Antoni.

Puntaires i acompanyants de més de trenta poblacions es van trobar a 
Riudoms per a practicar la seva afició. Es van fer sortejos d’obsequis de 
comerços locals i reconeixements a la puntaire més jove i a la més gran.

L’acte va comptar amb la participació de la Colla Gegantera, a través de la 
qual les puntaires van rebre la visita del Gegant Gaudí, que els va fer una 
salutació ben especial.

Les	Trobades	de	Puntaires	potencien	aquesta	antiga	tradició

Festa de l’Handbol Tarragoní
Dissabte, 21 de juny, durant tot el dia, a les instal·lacions esportives 
municipals de Riudoms tindrà lloc la Festa de l’Handbol Tarragoní, on 
participaran les seleccions provincials cadet, juvenil i sènior, femenines i 
masculines.

A aquesta trobada hi assistiran diverses personalitats relacionades amb 
aquest esport, hi haurà jocs inflables per als participants i es farà una 
demostració d’handbol sobre gespa que serà la primera vegada que es 
veurà a la nostra demarcació.

Diumenge, 22 de juny, al pavelló municipal, es farà un dinar d’homenatge 
per a tots els esportistes que han passat pel Centre d’Esports Riudoms, 
organitzadora d’aquests actes.

Inici de temporada a la piscina
Un any més Amics de Riudoms afronta el repte de preparar un estiu ple 
d’activitats esportives, lúdiques i socials. La piscina s’obrirà aquest any el 
dia 22 de juny

Les inscripcions per als cursets d’aquest any es podran fer els dies:

	Dissabte, 21 de juny  (a l’acabar l’última classe de l’any) – Socis que 
han participat en els cursets organitzats pel club durant l’hivern.

	Diumenge, 22 de juny  de 12h a 14h – Socis de l’entitat.
	Dimecres, 25 de juny de 19h a 21h – Socis de l’entitat.
	Dijous, 26 i divendres, 27 de 19h a 21h hores – Socis i no socis.

Les activitats previstes per aquest estiu són:

JUNY
divendres,	22 — Inici de la temporada i obertura de la piscina.

JULIoL
dimarts,	1 — Inici dels cursets.
diumenge,	13 — Campanya solidària “Mulla’t per l’esclerosi” i 1a 
Triatló familiar
diumenge,	27	— Bicicletada de la Festa Major de Sant Jaume 2008, 
organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Riudoms.

AGoST
dissabte,	9 — Campionat de natació de la Fira “Memorial Jaume 
Joan Roiget i Cabré”.
diumenge,	10 — “Anar a mar”
diumenge,	23 — Sopar de socis 2008.

HO ORGANITZA:          
Ajuntament de Riudoms

         Regidoria de Festes 
         Regidoria d’Esports   

HI COL·LABORA:
    

       

XXVVIIII BBIICCIICCLLEETTAADDAA
PPOOPPUULLAARR DDEE

RRIIUUDDOOMMSS

FESTA MAJOR DE SANT JAUME 
RIUDOMS 2008 

INSCRIPCIONS:
Fins el 4 de juliol! 

[BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL] 


