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Una de les prioritats i compromisos 
amb els nous temps i necessitats és 
la de participar en el manteniment de 
la seguretat ciutadana a Riudoms. 
Per a aconseguir-ho, des de la 
Casa de la Vila, s’estan potenciant 
els mitjans de la Guàrdia Municipal 
i paral·lelament es planifica la 
presència al nostre poble dels altres 
cossos de seguretat.

En els darrers mesos s’ha dotat la 
Guàrdia Municipal amb dos nous 
vehicles quatre per quatre, donades 
les característiques del nostre terme. 
Addicionalment, s’ha posat en 
servei una segona línea telefònica 
que facilita la comunicació amb els 
agents encara que ja estiguin atenent 
una primera trucada. D’entre els 
membres de la Guàrdia Municipal 
s’ha nomenat un Coordinador del 

servei que té com a responsabilitat 
la planificació i millora de les accions 
seguretat ciutadana.

Donat, però, que la responsabilitat 
final en matèria de seguretat 
ciutadana recau en les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat i a 
partir del dia 1 de novembre de 
2008, en els Mossos d’Esquadra, 
des de fa un any i a petició de 
l’Ajuntament de Riudoms, s’han 
mantingut reunions periòdiques 
amb els responsables de la Policia 
catalana per a planificar accions 
conjuntes.

Aquestes mesures, conjuntament 
amb l’esforç dels agents locals, 
fan que, de moment, al contrari 
del que passa en altres municipis, 
gaudim d’un nivell de seguretat prou 
acceptable.

COORDINACIÓ I MILLORES 

EN SEGURETAT
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D a r r e r a m e n t 
s’ha complert el 
p r imer  any de 
l’actual legislatura. 
Aquests  dotze 
mesos han estat 
d’allò més intensos, 
tot treballant per a 
intentar resoldre 
les necessitats 
dels riudomencs. 

És obvi que encara queda feina per fer i força temes per 
a tractar, però són moltes les millores que ja hem pogut 
fet realitat. Si em permeteu, us voldria fer una relació de 
les accions que s’han derivat d’aquesta feina: 

N Hem firmat l’acord definitiu d’adquisició del Casal 
Riudomenc. Sense cap mena de dubte i després d’unes 
llargues i intenses negociacions, l’assoliment d’un dels 
grans objectius de la legislatura. 

N Hem obtingut un solar de 10.000m2, on ben aviat el 
Departament d’Educació hi ha de construir una nova 
escola. N’hem reservat 2.000 m2 com a previsió per una 
nova Llar d’Infants Municipal.

N Hem aconseguint un acord amb el Departament de 
Salut per a l’ampliació del Centre d’Assistència Primària. 
Aquesta actuació, amb un pressupost de més de dos 
milions d’euros, contempla l’ampliació significativa 
d’espais i dels serveis que s’ofereixen ara des del CAP.

N Hem aprovat la normativa municipal necessària per a 
resoldre diferents aspectes: regular els sorolls que es fan 
des de determinades activitats, regular el funcionament 
dels locutoris i regular l’extracció d’àrids. A més, hem 
adequat l’ordenança municipal de trànsit a la legislació 
vigent i estem treballant en la de la de civisme.

N Hem resolt contundentment la problemàtica de les 
pintades a la via pública i a les propietats municipals amb 
la tramitació de diferents expedients sancionadors i la 
neteja a càrrec de la brigada municipal de les diferents 
parets i espais afectats.

N Hem millorat significativament la circulació pels carrers 
del poble: 

- S’han instal·lat set passos elevats per a reduir les 
situacions d’alt risc per a vianants.

- S’ha construït una rotonda a la cruïlla del Carrer de 
Salvador Espriu amb el de Josep M. Folch i Torres.

- S’ha eliminat el problema d’aparcament davant de 
l’Oficina de Correus i supermercats del carrer dels 
Molins Nous així com de la Plaça de l’Església.

- S’ha adequat la zona d’aparcament de La Sort al 
final del Carrer de Sant Sebastià. 

- S’ha executat un Pla de millora de la senyalització 
vertical i horitzontal.

- S’està habilitant un pàrquing de camions en un 
solar municipal al Passeig de Germans Nebot, que 
ha d’eliminar la seva presència al nucli urbà.

N Hem modernitzat la Guàrdia Municipal, adquirint dos 
vehicles 4 per 4, nomenant un agent com a Coordinador 
del servei, obrint una segona línea telefònica d’atenció al 
ciutadà, dotant els agents de nou equipament i reunint-nos 
periòdicament amb els responsables de la Guàrdia Civil i 
dels Mossos d’Esquadra. En aquest àmbit, hem realitzat 

diferents gestions amb la Generalitat de Catalunya per 
estudiar la creació del cos de Policia Local.

N Per tal de poder accedir millor a les finques i masos del 
terme municipal hem formigonat el tram final del Camí de 
Sant Pau i el tram final del Camí dels Matxos i actualment 
s’està treballant en el final del Camí del Burgar i tot el de 
les Deveses.

N Hem aplicat un manteniment continuat a la xarxa de 
camins, fent tractaments herbicides, passant la segadora 
allí on la vegetació dificultava la circulació i arreglant 
aquells camins que han estat malmesos per les pluges.

N Hem instal•lat un sistema de climatització a la Casa de 
Cultura, hem repintat l’interior de l’edifici i hem reparat 
els desperfectes ocasionats per l’ús.

N Hem fet obres a la Llar dels Jubilats per tal d’ampliar 
la sala d’actes i poder-hi encabir un major nombre 
d’assistents, sobretot en el ball dels diumenges.

N Hem rehabilitat la capella de Verge Maria, recuperant 
les façanes del carrer Major i del carrer del Beat.

N Hem fet obres de modernització de l’edifici de 
l’Ajuntament, millorant la seva imatge i donant un millor 
servei als seus usuaris.

N Hem millorat la neteja viària, col·locant una persona que 
acompanya a peu la màquina netejadora, això permet 
arribar als llocs de difícil accés. Un estricte calendari 
garanteix que es netegen tots els carrers.

N Hem rehabilitat l’ermita de Sant Antoni.

N Hem fet obres a la zona lúdica de Sant Antoni per poder 
acollir més correctament les nombroses activitats que s’hi 
porten a terme durant l’estiu.

N A la piscina municipal hem portat a terme diferents 
obres de manteniment i millora de les instal·lacions.

N S’han fet unes primeres actuacions de manteniment 
del pavelló d’esports, tant en el seu interior com en el 
seu exterior. Actualment s’estan buscant, amb diferents 
empreses especialitzades, la solució a les goteres que 
hi ha en determinats dies de pluja.

N Després de quedar molt malmès per l’incendi de dos 
vehicles hem rehabilitat la zona afectada del Carrer de 
la Música, on hi ha l’Escola de Música.

N A l’Escola de Música hem repintat diferents espais i 
hem ampliat l’aula de llenguatge musical.

N Hem recuperat i adequat l’edifici de l’antic hospital per 
tal de poder-hi realitzar l’atenció al públic de les diferents 
regidories i altres serveis.

N Recollint la petició de molts veïns de Riudoms hem 
instaurat el Registre de Parelles de Fet.

N Hem intensificat les relacions i col·laboracions amb el 
món associatiu local. Durant l’any 2007 vam subvencionar, 
per un valor superior als 35.000 euros, les activitats de 
les entitats i associacions riudomenques.

N Hem signat un nou conveni amb Amics de Riudoms per 
tal que realitzin la gestió de la piscina d’estiu.

N Hem acordat, amb les entitats que l’utilitzen, que la 
gestió de les instal·lacions del camp de futbol la farà 
directament l’Ajuntament. Actualment estem aplicant 
un important Pla de Manteniment i ja s’ha ressembrat 
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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 a 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 a 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

la totalitat del camp de gespa. S’han instal•lat 
noves banquetes.

N Hem concedit la llicència per la construcció del 
Tanatori i ja s’han iniciat les obres.

N Hem enjardinat la plaça-rotonda del centre 
de la Urbanització Molí d’en Marc i hem millorat 
diferents zones enjardinades del poble.

N Hem col·locat dispensadors de bosses per a 
excrements de gossos.

N Hem fet trasplantar els arbres de la urbanització 
de l’Hort del Coques per a evitar que s’arranquessin 
i hem fet adequar el projecte d’urbanització per tal 
que no es tallessin els que per la seva naturalesa 
no es podien trasplantar.

N Hem traslladat la bàscula pública fora del nucli 
urbà, millorant significativament la circulació en 
aquesta zona. Posteriorment s’urbanitzarà l’espai 
que fins ara havia ocupat la bàscula i quedarà 
com una zona d’esbarjo.

N Hem augmentat la intensitat de l’enllumenat 
públic dels carrers de Sant Pau, de Sant Antoni, 
de Sant Julià i de l’Avinguda de Montbrió.

N Hem reduït diferents barreres arquitectòniques 
per a facilitar el pas de persones amb dificultats 
de mobilitat.

N Hem ampliat l’horari d’obertura del Cementiri 
per a oferir una major flexibilitat horària.

N Hem acabat l’asfaltat del carrer d’Enric Castro 
Casanovas.

N Hem fet millores significatives a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals.

N Hem millorat el funcionament de l’Estació 
de Tractament d’Aigua Potable. Entre altres 
actuacions s’han canviat els filtres de sorra.

N Hem realitzat una intensa campanya contra 
la sequera que, amb la important implicació 
ciutadana, va aconseguir un resultat contundent: 
reduir el consum d’aigua del poble en un 22%.

N Hem aprovat definitivament l’àmbit industrial de 
Mas de Don Felip, així com el seu compromís de 
construcció d’una rotonda a la intersecció de la 
carretera de la Sènia amb la de Reus a Cambrils.

N Hem connectat, per sobre del Barranc del 
Portal, el carrer Terral de la Urbanització Molí d’en 
Marc, amb l’Avinguda Verge de Montserrat.

N S’ha aprovat definitivament el projecte de la 
carretera de Riudoms a Vinyols i actualment 
s’estan realitzant els treballs previs per poder 
iniciar les obres.

N Per tal que no tingui costos per tot el poble, hem 
aprovat una normativa que obliga als promotors 
de noves urbanitzacions a assumir els costos 
d’adquisició dels drets de l’aigua potable que es 
necessiti en aquell sector, així com els costos 
d’ampliació de l’estació depuradora i l’estació 
potabilitzadora.

N Hem fet múltiples contactes i reunions amb 
la Generalitat de Catalunya i el Govern Central 
demanant que solucionin les llargues cues que 
cada dia es fan a l’accés a la variant de Reus.

N Hem buscat sinèrgies amb el Rector de la 
universitat URV, amb la Cambra de Comerç de 
Reus, amb el Cònsol General del Japó, etc.

N Per tal que els pares tinguin una major flexibilitat 
horària, hem ampliat el servei matinal de la Llar 
d’Infants, així com el servei de menjador per a 
nadons. 

N Hem gestionat el servei de menjador escolar 
amb més nens que mai i hi hem instal•lat 
ventiladors.

N Hem portat a terme un curs de català per a 
catalanoparlants, així com activitats d’educació 
mediambiental a l’escola Beat Bonaventura.

N Hem organitzat la celebració dels 25 anys de 
l’Escola de Música i hem ampliat l’oferta formativa 
amb l’Escola de Música per Adults.

N Hem intensificat els contactes amb el món 

gaudinià i hem portat a terme un intercanvi amb 
la Cultura Japonesa.

N Hem creat la fototeca municipal i s’ha organitzat 
una exposició amb les fotografies recuperades 
que mostren els misteris de la Setmana Santa 
riudomenca d’abans de la guerra.

N Hem fet unes rèpliques dels gegants Ton i 
Cisca.

N Hem adequat un accés permanent al refugi de 
la Plaça de l’Església per poder-lo inspeccionar 
periòdicament.

N Hem impulsat les activitats festives i culturals 
del poble, amb un dinamisme i participació 
ciutadana sense precedents a Riudoms.

N En el camp dels Serveis Socials, hem treballat 
intensament per ajudar a tots aquells que passen 
dificultats. Feina que, per la seva naturalesa, es 
manté amb discreció.

N Hem portat a terme una estratègia de contenció 
dels impostos, així com unes ordenances fiscals 
amb una major sensibilitat social. Hem transferit 
la gestió dels tributs a BASE, organisme autònom 
de la Diputació de Tarragona.

N En el camp econòmic, i tenint present el context 
econòmic general, estem portant a terme una 
política de contenció de la despesa municipal 
i adequació de l’Ajuntament a la nova realitat 
econòmica del país.

Tot aquest treball només és una mostra de la 
tasca impulsada per l’Equip de Govern durant 
aquests dotze mesos. Està clar, com deia al 
començament, que encara queda feina a fer, 
però aquesta per nosaltres representa un repte 
i alhora, un incentiu.

El suport i el caliu que ens doneu contínuament 
en el dia a dia ens engresca a mantenir, i fins i 
tot a augmentar, el ritme de treball actual.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Barri d’Avall Barri del carrer Major

Barri del Colomer Barri de les Escoles

Barri Ferrant Barri de la Raval

Sens dubte, la Festa dels Barris de Riudoms representa el tret de 
sortida per excel·lència de les celebracions festives estiuenques 
a Riudoms. L’estructura de la festa es consolida al voltant dels 
elements tradicionals, com són el canó que anuncia l’inici de 
la festa amb música i versots satírics, l’anar a enramar, on 
cada barri aporta el seu enginy a través de les disfresses i les 
carrosses, l’americana Lleida, recentment recuperada, l’elecció 
de la pubilla i de l’hereu i el ritual de les ofrenes a l’Església,  
complementat generosament amb tot el seguit d’actes lúdics i 

populars que cada barri organitza, com els jocs de cucanya, el 
sopar… Enguany, a més, la Festa dels Barris està d’enhorabona, 
entre d’altres, per la recuperació de l’únic barri de Riudoms que 
encara no celebrava la festa als seus carrers, el Barri de la Plaça, 
recuperat enguany gràcies a l’empenta que una comissió de 
veïns va voler donar a la idea de recuperar el barri al bell mig 
de la plaça. A aquest entusiasme inicial s’hi van sumar molts 
altres veïns del barri, i molts també d’altres barris, per contribuir 
a fer una reestrena de la festa al barri ben lluïda.

LA FESTA DELS [10] BARRIS
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HEREU I PUBILLA 2008
DAVID CARRASCOSA MORALES

ELISABET ROVIRA FERRÉ

CONCURS DE DISFRESES
1r Premi - Barri de la Raval (250 euros)

2n Premi - Barri de Sant Antoni (200 euros)

3r Premi - Barri de Sant Sebastià (150 euros)

CONCURS DE CARROSES
1r Premi - Barri de Sant Antoni (250 euros)

2n Premi - Barri de Sant Sebastià (200 euros)

3r Premi - Barri del Raval (150 euros)

Barri de la Plaça Barri de Sant Sebastià

Barri Molí d’en Marc Barri de Sant Antoni

Quintos 2008L’Hereu i la Pubilla 2008

Amb aquest, ja són tots 10 barris de Riudoms els que surten 
plegats al carrer, configurant una de les festes més populars i 
singulars de les que se celebren arreu de les nostres comarques, 
esdevenint motiu ineludible per a convidar amics i parents 
d’altres pobles, convertint Riudoms en un poble que durant una 
nit viu amb gairebé tothom al carrer, compartint activitats, jocs, 
balls i àpats.

Els nous riudomencs i riudomenques també troben en la Festa 
dels Barris un bon moment per a ésser convidats o per a donar-
se a conèixer entre els seus veïns i començar a teixir vincles 
de veïnatge.

L’esforç de les persones que formen part de les comissions 
organitzadores de cada barri, amb hores de reunions, treballs, 
entesos i simpàtics malentesos, ha tornat a donar el seu fruit 

en forma d’actes concorreguts, bon ambient i satisfacció per la 
feina ben feta. La feina de totes aquestes persones és el pal 
de paller que permet que la resta de veïns i veïnes s’afegeixin 
entusiasmats a la festa. Amb tot, cal fer una crida a totes 
aquelles persones que vulguin formar part de les comissions 
organitzadores de cada barri a que s’hi posin en contacte, bé 
sigui a través de les mateixes persones que en formen part, 
pel fet de conèixer-les, o a través de l’Ajuntament, qui se 
n’encarregarà de facilitar el contacte amb els responsables de 
les comissions de cada barri.

Tot plegat converteix la Festa dels Barris en una empremta 
d’identitat festiva que enorgulleix a tots els riudomencs i 
riudomenques, fent que cada any la festa sigui més concorreguda 
i més lluïda.
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“La cançó més bonica del món”
La Coral Dolça Catalunya va portar a terme un emotiu concert que portava 
per nom “La cançó més bonica del món”. El concert es va celebrar a 
l’Església de Sant Jaume i va comptar amb una original posada en escena 
mitjançant la qual la coral va anar repassant cançons tradicionals d’arreu 
del món.

L’atractiu visual, així com la qualitat musical, van tenir com a resultat 
una excel·lent acceptació per part del nombrós públic assistent que va 
reconèixer l’esforç constant que realitzen els membres de la Coral Dolça 
Catalunya de Riudoms.

Titan Desert 2008
Del 27 d’abril a l’1 de maig de 2008 es va 
disputar la 3a edició de la Titan Desert, 
una cursa en BTT a través del desert 
marroquí de gran duresa i participants 
d’alt nivell, com ara els exprofessionals 
Roberto Heras, Melcior Mauri, Lauren 
Jalabert, Claudio Chiappucci, Fabian 
Jeker, Peio Ruiz Cabestany i Miguel 
Angel Iglesias, que van imposar un 
ritme fortíssim i que, combinat amb les 
exigents condicions climatològiques 
(màximes de 48ºC), han fet d’aquesta 
edició la més dura de totes.

Després de 5 etapes i gairebé 500km, el 
guanyador va ser Roberto Heras, amb 
16 hores, 49 minuts i 30 segons, mentre 
que el riudomenc Dídac Domingo 
Carrascosa, es va classificar en la 19a 
posició, amb un temps de 20 hores, 10 
minuts i 55 segons.

Dídac Domingo, al desert

Campionat de Petanca
Al llarg del diumenge 22 de juny es va celebrar el Torneig Interclubs “III 
Vila de Riudoms” de petanca, a les instal·lacions que el Club de Petanca 
La Masia de Riudoms té a la carretera del Parc Samà.

Així mateix aquest club vol organitzar unes demostracions de petanca a la 
zona habilitada per a la pràctica d’aquest esport, a la Plaça de l’Arbre.

Una celebració sempre és motiu d’alegria. A més a més, quan es celebren 
20 anys d’un projecte encara produeix més satisfacció. 

Aquest és el cas del Centre d’Esports Riudoms, club que el passat desembre 
va complir el seu 20è aniversari. Vint anys dedicats a la promoció de 
l’handbol a Riudoms. Vint anys d’esforç i constància per tal de gaudir dels 
bons moments i superar els difícils. Vint anys de fer de la pràctica de l’esport 
un al·licient en el dia a dia dels nens i dels joves del poble.

És en aquest marc i com a reconeixement a aquests anys de treball, que el 
passat dissabte, 21 de juny, la Federació Catalana d’Handbol va organitzar 
a Riudoms la Festa de l’Handbol Tarragoní. Durant tot el dia es van jugar al 
pavelló diferents partits en què hi van participar les seleccions catalanes, 
masculines i femenines, de les diferents categories. Com a novetat, es van 
jugar partits d’handbol-gespa amb equips infantils de la demarcació. Per 
acabar la jornada es va celebrar un sopar de final de temporada en el que 
es van lliurar els premis de la temporada als clubs i jugadors més destacats. 
En aquest acte, la Federació també va fer un reconeixement especial al 
Centre d’Esports Riudoms pels seus 20 anys de treball.

El diumenge, el club va organitzar de manera excel·lent diferents activitats 
en què hi van participar molts antics jugadors. En destaca l’homenatge que 
es va fer als senyors Nicasio Martínez i Miquel Noriega per haver estat, 
com a mestres d’educació física del col·legi Beat Bonaventura, uns del 
primers impulsors i entrenadors d’aquesta modalitat esportiva a Riudoms. 
En aquest marc, es va disputar un partit entre una quinzena d’exjugadores 

que havien estat sota la direcció d’aquests dos mestres.

La jornada va continuar amb més partits de veterans masculins i amb 
l’entrega de diferents premis a jugadors actuals. Finalment es va servir un 
dinar al Pavelló d’Esports Municipal.

Moltes felicitats a tots els que al llarg dels anys han format part del club així 
com els millors desitjos als actuals jugadors i directius.

La Coral Dolça Catalunya amb la direcció de la Montse Ferré

L’handbol riudomenc celebra 20 anys

Demostració d’handbol-gespa
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
A RIUDOMS NO SÓN TOT FLORS I VIOLES

LES ENTITATS RIUDOMENQUES MEREIXEN UN MAJOR RESPECTE 
DEL SEU AJUNTAMENT

UN PRIMER ANY MOLT POSITIU PEL POBLE DE RIUDOMS

Qualsevol persona de fora de Riudoms que li 
caigui a les mans un exemplar d’aquest Butlletí 
que esteu llegint o un altre dels que s’han editat 
fins ara, es pensarà que aquí estem instal.lats 
en els millors dels móns, que el nostre poble és 
com una espècie de país de Xauxa i que “Alícia 
al país de  Meravelles”  no és res comparat 
amb el que tenim aquí. I no és això. Al nostre 
estimat Riudoms hi ha moltes mancances 
i coses que no es fan bé. I en posarem un 
quants botons de mostra, sense ser ni de bon 
tros exhaustius: el Col.legi de les Monges, de 
propietat municipal, està caient de vell i amb 
això és desaprofita un edifici públic ubicat al 
bell mig del nucli urbà. L’antiga caserna de la 
guàrdia civil s’ha deixat que passés a mans 
privades, amb la possibilitat que hi havia de 

construir-hi pisos de protecció oficial,  donada  
la necessitat que tenim  d’habitatges amb 
aquesta qualificació. L’emissora local roman 
tancada i es deixa un mitjà de comunicació que 
podria ser molt valuós sense utilitzar. La riera 
de Maspujols cada vegada està més bruta i 
descuidada pels abocaments il.legals sense 
que es prengui cap mesura per evitar-ho. Es 
deixen aparcar cotxes al damunt de les voreres, 
impedint els pas dels vianants i s’hi estan hores 
i hores sense ser sancionats. No s’informa 
adequadament de les subvencions i ajudes 
promogudes pel Govern de la Generalitat, per 
exemple pel que fa al naixement de fills  i per 
la gent amb dependència i es fa servir aquest 
mitjà només per l’autobombo i  pel protagonisme 
amb les fotos dels regidors de l’equip de 

govern publicades mes rera mes. La gent 
jove no disposa de cap local públic on poder 
desenvolupar les seves activitats i això provoca 
que cada vegada estigui més desencisada i 
desmotivada envers al seu poble. 

I així podríem anar seguint, però per avui ja 
n’hi ha prou i si aquest ciutadà de fora vila del 
qual fèiem referència al començament ha llegit 
aquest escrit,  ja se n’haurà adonat sobradament 
que a Riudoms no són tot flors i violes.

Riudoms, 20 de juny de 2008

En diverses ocasions, Esquerra ha demanat 
al govern municipal posar en valor l’enorme 
actiu que per Riudoms representen entitats 
i associacions. De manera incansable i 
gratuïta, ja sigui des de la vessant esportiva, 
de salut i lleure, cultural, social o veïnal, totes 
les asociacions riudomenques compleixen 
una gran tasca de servei als riudomencs. 
Per això, els vostres regidors d’ERC-AM a 
l’Ajuntament, hem demanat sempre instruments 
i polítiques de suport efectiu a totes i cadascuna 
de les entitats de Riudoms. De la mateixa 
manera que l’Ajuntament les reclama per 
incloure les diverses activitats d’aquestes 
associacions en programes de festes, fires i 
esdeveniments (sovint salvant la papereta al 
mateix Ajuntament), ERC-AM reclama un tracte 
agraït i respectuós per a totes elles. Un teixit 

associatiu viu i dinàmic enriqueix el poble i 
enforteix els llaços entre els seus veïns.

Els regidors d’ERC-AM, estem acostumats a 
determinades actituds de l’equip de govern 
pel que fa a no tenir en compte les nostres 
aportacions, a no informar-nos, o a negar-nos 
determinats drets que ens corresponen. Però ens 
preocupa molt més que es continuï menystenint 
les entitats riudomenques. Des de l’any 2003, 
ERC-AM ha vingut reclamant l’adaptació 
de les velles bases de subvencions a 
la Llei General vigent, per assegurar la 
transparència, eficiència i igualtat. Hem 
anat repetint en comissions i plenaris, que cal 
un sistema de ponderació objectiva que allunyi 
sospites d’arbitrarietat i atorgaments a dit. Un 
cop més, les nostres propostes de millora 

no han estat escoltades en perjudici de les 
entitats i els riudomencs en general.

Com a mostra, basti la darrera comissió de 
cultura, esports, joventut i festes, on no hi van 
assistir les regidories de festes ni esports. 
Indicatiu, vistes les moltes entitats esportives 
del municipi. Més si tenim en compte 
convenis signats i en procés de revisió 
(piscina municipal, camp de futbòl), sobre 
els que no en tenim cap informació i encara 
esperem una resposta.

Riudoms, 20 de juny de 2008

Tot just fa un any que els tretze regidors escollits 
pel nostre poble van prendre possessió del seu 
càrrec i es constituir l’actual Ajuntament.

Cada regidor, i per extensió, cada grup polític, 
pot anar fent un primer balanç de la feina feta i 
d’allò que ha aportat al seu poble. 

Des de l’Equip de Govern, considerem que ha 
estat un any molt intens i profitós, en el què 
s’han materialitzat importants accions positives 
i s’ha treballat molt per a aconseguir i garantir 
futures inversions.

Però, a més, hem treballat amb previsió i amb 
responsabilitat. Adoptant les mesures necessàries 
que han de preparar l’Ajuntament de Riudoms 
per a que no pateixi els efectes del previsible 
deteriorament de la situació econòmica. 

L’Equip de Govern ha impulsat un clima de 
col·laboració entre les forces del consistori, 
mirant de sumar esforços, facilitar el debat i la 
participació dels grups de l’oposició, demanar-
los aportacions i acceptar propostes que, de 
tant en tant, fan i són positives.

Lamentablement, això no ha estat sempre 
correspost. Sobretot per part d’ERC, que cada 
vegada mostra una actitud més agressiva i 
més negativa. Sense anar més lluny, els seus 
darrers articles d’aquest Butlletí, són un cúmul 
de mitges veritats i afirmacions sense fonament, 
amb l’únic propòsit de menystenir la bona feina 
que des del Govern Municipal s’està fent. 

Com poden afirmar que “des de l’actual govern 
es continua desactivant o anorreant aquells 

organismes amb representació civil”? Com 
poden ignorar i menystenir la feina de les 
desenes de persones que formen la Comissió 
de Barris que impulsa aquest ajuntament? I la 
de la Comissió de Barraques? I la del Comitè 
Organitzador de la Fira? I la de la Comissió 
de Carnaval? I el centenar de persones que 
formen la Cavalcada de Reis? Això només per 
mencionar alguns exemples!

Diguin el que diguin, sense cap dubte, el 
primer any de legislatura ha estat, en tots els 
sentits, molt positiu pel nostre poble.

Desitgem compartir amb tot Riudoms 
aquesta gran satisfacció.

Riudoms, 20 de juny de 2008
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Dinar de germanor dels 25 anys de l’Escola Municipal de Música

Concert a càrrec de Víctor Núñez i Maria Ferré

El Cicle de Concerts el va tancar l’actuació de Sergi Gili, 
Marc Torres i Laia Gili

Tànit Bono i David Molina van obrir el Cicle de Concerts

25 anys de l’Escola Municipal 
de Música de Riudoms

Durant el curs 1982/1983 van començar formalment les 
activitats de l’Escola Municipal de Música de Riudoms. 

La celebració dels 25 anys de l’Escola de Música ha volgut 
reviure la història d’aquesta escola. S’han fet diversos actes 
i celebracions, combinant intervencions d’antics membres 
de la nostra escola amb les formacions actuals.

Aquest aniversari vol ser un homenatge a totes les 
persones que han aportat esforç, idees, constància i un 
reconeixement als 25 anys de vida de comunitat educativa 
i musical de Riudoms.

Felicitats Escola Municipal de Música i Felicitats 
Riudoms!

El Concert de Cloenda va voler recordar la història d’aquests 25 anys 
amb la participació d’antics alumnes i professors 


