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El curs 08/09 ja és aquí!

-	 L’arribada	del	curs	2008/2009	ha	suposat	la	creació	del	
nou	col·legi	d’educació	infantil	i	primària	Cavaller	Arnau	
de	Riudoms.	Aquest	nou	centre,	que	estarà	 instal·lat	
a Les Escoles Velles fins a la construcció de l’edifici 
definitiu, ofereix enguany P3 i anirà augmentant un curs 
cada any.

- La Llar d’Infants Picarols ha estrenat directora.

- El menjador escolar serveix cada dia uns 225 menús als 
alumnes de la Llar d’Infants, el CEIP Beat Bonaventura 
i el CEIP Cavaller Arnau.

- L’Escola Municipal de Música ha consolidat l’ensenyament 
musical	per	a	adults.

-	 L’IES	s’ha	normalitzat	amb	el	nou	volum	d’alumnes.

-	 La	 Ludoteca	 continua	 oferint	 el	 servei	 de	 reforç	 als	
alumnes que ho requereixin.

-	 Es	continuaran	fent	cursos	de	català	i	s’està	impulsant	
el	projecte	Voluntariat	per	la	llengua.

- La Biblioteca segueix oferint el servei de préstec i 
consulta	del	seu	fons,	alhora	que	coordina	l’Hora	del	
Conte, accés gratuït a internet, el Club de Lectura, ...

- Així mateix, les diferents entitats, associacions i 
empreses	 educatives	 privades	 han	 presentat	 la	 seva	
oferta	formativa	per	a	formar	i	informar	millor	tots	els	
riudomencs. Aprofitem-ho!
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Des del primer moment en el que 
es va conèixer el disseny de la 
variant de Reus, l’Ajuntament de 
Riudoms va manifestar al Ministerio 
de Fomento que la solució tècnica 
que es proposava per accedir-hi des 
de la carretera de Riudoms no era 
l’adequada.

Malgrat això, les obres les van 
executar com les havien previst 
i la variant es va inaugurar el 
juliol de l’any 2000. Tan sols uns 
mesos després, tots els usuaris 
ja vam poder constatar com 
l’Ajuntament i els veïns afectats 
teníem raó i les cues començaven 
a ser una constant. Amb el pas 
dels anys el problema s’ha anat 
agreujant i actualment hi ha dies 
en que les cues arriben quasi bé 
a Riudoms.

Les retencions diàries ens ocasionen 
als conductors una considerable 
pèrdua de temps, generen una 
despesa extra en combustibles, 
un elevat cost mediambiental, una 
pèrdua de competitivitat empresarial 
per part dels negocis del nostre 
poble, així com un augment del 
risc d’accidents degut a haver de 
conduir per una carretera amb 
retencions.

Amb l ’ar rencada de la  nova 
legislatura, l’Equip de Govern vam 
multiplicar els esforços per tal de 
fer entendre a les administracions 
responsables (Govern Central i 
Generalitat de Catalunya) que calia 
resoldre aquesta problemàtica. Com 
és costum d’aquest Equip de Govern, 
s’ha treballat fort, amb discreció i al 
marge de confrontacions polítiques. 
Ara que estem a la recta final de la 
solució podem repassar les gestions 
més importants que ha portat a terme 
l’Ajuntament de Riudoms en aquest 
aspecte:

El 26 de juny de 2007 el Diputat 
al Parlament de Catalunya Carles 
Pellicer i Punyed, va presentar, 
a petició de l’Equip de Govern 
de l’Ajuntament de Riudoms, una 
proposta de resolució per tal que la 
Generalitat de Catalunya demanés 
al Ministeri de Foment la solució de 
les retencions.

El 18 de juliol de 2007 i a petició del 
grup municipal de Convergència i 
Unió a l’Ajuntament de Riudoms, els 
Diputats a Madrid del nostre grup 
polític van presentar una Proposició 
no de Llei per tal que s’instés al 
Govern Central a la construcció d’un 
nou enllaç entre la variant de Reus i 
la carretera de Riudoms.

El 19 de jul iol  de 2007 vam 
aprovar, també a instància del 
Grup Municipal de Convergència 
i Unió, una moció del Ple de 
l’Ajuntament de Riudoms reclamant 
que les administracions competents 
eliminessin la situació de les cues. 
A més a més, sol·licitàvem a altres 
ajuntaments veïns que per fer major 
pressió es sumessin a la iniciativa. 
Com a resultat, altres ajuntaments 
com els de Montbrió, Riudecanyes 
o Botarell van aprovar mocions 
iguals a la de Riudoms.

El 19 d’octubre de 2007 després de 
demanar visita des de l’ajuntament, el 
Sr. Jordi Follia Alsina, Director General 
de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, rep l’Alcalde el 1r Tinent  
d’Alcalde. S’explica la problemàtica 
i manifestem que és molt necessari 
posar solució a les retencions 
diàries.

El  19 de desembre de 2007 
l’Ajuntament de Riudoms aprovem 
per Ple la sol·licitud que el Pla 
Territorial del Camp de Tarragona, 
document que recull les actuacions 
en infraestructures dels pròxims 
anys, contempli les obres de l’enllaç 
de la carretera de Riudoms amb la 
variant de Reus.

El 18 de juny de 2008 i a petició 
de l’Ajuntament de Riudoms, el Sr. 
Jordi Jané i Guasch, vicepresident 
del Congrés dels Diputats, va reunir-
se a Madrid amb el Sr. Francisco 
Javier Criado Ballesteros, en 
aquells moments Director General 
de Carreteras del Estado. La reunió 
va ser molt positiva i va posar els 
fonaments per a buscar una solució 
tècnica al problema.

El 9 de juliol de 2008 aconseguim que 
el Director General de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya torni a 
rebre l’Alcalde i el 1r Tinent d’Alcalde 
de l’Ajuntament de Riudoms. Tornem 
a exposar la problemàtica existent i 
com aquesta es va agreujant amb 
el pas del temps. Ens manifesta que 
és conscient de les dificultats que la 
carretera representa pels veïns i que 
per tal de poder fer més gestions li 
aniria millor disposar de la petició 
per escrit.

Dos dies després, l’11 de juliol de 
2008 li faig arribar, com Alcalde de 
Riudoms, una carta reiterant la nostra 
petició i manifestant el següent: La 
solució òptima passaria per habilitar 
un accés directe des de la carretera 
de Riudoms a la variant de Reus. 
Però donat que el titular de la T310 és 
el Departament de Política Territorial 
de la Generalitat de Catalunya i el 
de la T11 és el Ministerio de Obras 
Públicas, els afectats ens trobem 
que cap de les dues administracions 
vol encapçalar la iniciativa de posar 
solució, i per tant, recursos, a aquesta 
problemàtica. I davant aquesta 
realitat li proposava com alternativa 
mentre no es construís l’accés directe 
a la variant: passar d’un carril d’accés 
a la rotonda, a dos: el primer per anar 
directament direcció Tarragona i el 
segon per anar direcció Reus.

El 9 d’octubre de 2008 el Diputat 
de Convergència i Unió Jordi Jané 
i Guasch va continuar les seves 
gestions a Madrid. En la sessió de 
la Comisión de Fomento, el Diputat 
va preguntar formalment a la Sra 
Josefina Cruz Villalón, Secretaria 
de Estado y Infraestructuras, per la 
solució a la problemàtica viària de la 
carretera de Riudoms que ja havia 
exposat feia uns mesos. La resposta 
de la Secretària d’Estat que consta 
en el diari de sessions és clara: 
la conexión por la que su señoría 
pregunta, la de la T-310 en la variante 
de Reus, es una actuación que se va 
a abordar a cargo de los recursos en 
conservación y que se va a llevar a 
cabo en los próximos meses.

Així doncs, després de mesos 
de treball intens, tant davant la 
Generalitat de Catalunya  com 
davant el Govern Central, sembla 
ser que la solució és més pròxima. 
Si l’Estat compleix el calendari que 
ha manifestat, entre finals d’aquest 
2008 i començaments de 2009 es 
començaran les obres que han de 
solucionar les llargues cues de la 
carretera de Riudoms a Reus.

Un cop més, la persistència i el treball 
de	l’Equip	de	Govern,	en	aquesta	
ocasió	 treballant	 conjuntament	
amb	 altres	 representants	 del	
territori,	 contribuiran	 a	 resoldre	
una	altra	de	 les	necessitats	dels	
veïns de Riudoms, ajudant així a la 
millora	de	la	qualitat	de	vida	dels	
ciutadans	del	nostre	poble. 

Josep M Cruset Domènech

Alcalde

Edita
Ajuntament de Riudoms
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43330 Riudoms

www.riudoms.cat
ajuntament@riudoms.cat
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S’acaben les cues a la carretera de Riudoms
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Durant aquestes darreres setmanes s’han fer dos relleus a la Guàrdia 
Urbana. S’ha incorporat el guàrdia Sergi Cotano, de 33 anys d’edat i el 
guàrdia Carlos Cenizo, de 22 anys. 

Per altra banda, l’Ajuntament ha obert una convocatòria pública per 
tal d’ampliar la plantilla amb un nou agent i continuar així la política de 
modernització i millora de la Guàrdia Urbana de Riudoms.

La bona predisposició per part dels agents, així com la dedicació de recursos 
municipals a aquest servei fan que, tot i l’existència d’actes delictius, aquests 
s’hagin reduït força, fent que a Riudoms tinguem un índex de delinqüència 
inferior al d’altres municipis propers.

Sense anar més lluny, fa pocs dies una actuació de la Guàrdia Urbana va 
permetre localitzar un furgoneta carregada de material que s’havia robat 
feia poca estona d’unes empreses locals. La ràpida intervenció dels agents 
farà possible que el material, d’important valor, pugui ser retornat als seus 
propietaris i aquests no hagin de lamentar la seva pèrdua.

Per altra banda, és d’esperar que aquesta situació millori encara més, a 
partir del proper 1 de novembre de 2008, quan es completi el desplegament 
dels Mossos d’Esquadra a la totalitat de les nostres comarques.

En una presentació d’aquest desplegament que es va fer recentment, el 
Conseller d’Interior Joan Saura va explicar els efectius que hi haurà al 
Camp de Tarragona, a partir del mes de novembre: 11 noves comissaries, 
1115 agents, 160 cotxes patrulla, 40 motocicletes i 71 administratius per a 
realitzar els tràmits que es derivin de les tasques policials.

En aquesta sessió, l’Alcalde de Riudoms, juntament amb altres alcaldes del 
Camp de Tarragona, va poder traslladar en primera persona les múltiples 
inquietuds dels ciutadans en matèria de seguretat, les quals només poden 
ser solucionades per un cos de policia amb competències globals com són 
els Mossos d’Esquadra.

A Riudoms, la comissaria de referència serà la de Reus, per la qual cosa es 
guanyarà en proximitat i velocitat de resposta respecte la situació actual en 
la que, fins ara, depeníem de la Caserna de la Guàrdia Civil de Cambrils.

Recordeu que el tèlefon dels Mossos d’Esquadra és el 088.

Novetats en matèria de Seguretat Ciutadana

Els	agents	sortint	i	entrant	amb	l’Alcalde	i	el	Regidor	de	Seguretat

Alcaldes	del	Camp	de	Tarragona	amb	el	Conseller	Saura

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

Important	quantitat	de	material	recuperat	per	la	Guàrdia	Urbana



Ajuntament de Riudoms�

n Setembre 2008 n Núm. 65 n

Una d’elles ha consistit en l’enderrocament d’una paret del pati de l’edifici 
de Les Monges per tal de poder ampliar la seva vorera, a la part més alta 
del carrer de Sant Vicenç, també conegut com la Muralla. En aquest espai 
hi havia una vorera molt estreta, a un lloc en què el carrer fa tomb, amb 
greu perill pels vianants, degut a circulació de grans camions, que no tenen 
cap altra ruta alternativa. Això ja havia provocat algun ensurt als peatons, 
que ara hem d’esperar que no torni a passar. També s’ha aprofitat l’obra 
per a habilitar un petit magatzem on deixar-hi material del servei de neteja 
viària.

Una altra actuació molt ben rebuda ha estat la col·locació de dos bancs en 
el trajecte que va des de la Plaça de l’Església fins al Centre d’Assistència 
Primària. Aquest és un recorregut habitual per la gent d’edat més avançada, 
tot anant a visitar-se al CAP, a qui se’ls feia molt pesat haver de fer tants 
metres sense un espai on seure. Amb aquests dos bancs es pot fer una 
parada en el camí per agafar aire i continuar fins a destí.

Una altra actuació s’ha efectuat a la sortida del Barri Ferrant, on molts 
veïns havien fet arribar a l’Ajuntament la petició de col·locar un mirall a 
la sortida del carrer Mont-roig per tal d’evitar possibles accidents amb els 
vehicles que circulen per l’Avinguda de Reus. La instal·lació d’aquest mirall, 
conjuntament amb el pas elevat que es va col·locar fa un temps, han millorat 
molt significativament la seguretat en l’accés del Barri Ferrant.

Adequació de les Escoles Velles
Com ja hem anat informant, aquest nou curs escolar s’ha produït la 
incorporació dos nous membres a la família educativa riudomenca: el 
CEIP Cavaller Arnau i la seva corresponent Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes. 

Aquest fet ha provocat alguns retocs organitzatius: el CEIP Cavaller Arnau 
ocupa la planta baixa de l’edifici conegut per tothom com les Escoles Velles 
i el CEIP Beat Bonaventura ocupa les seves plantes superiors.

Aquesta nova realitat ha requerit d’actuacions d’adequació i millora de les 
diverses dependències. Des de fa temps, l’Ajuntament de Riudoms havia 
fet arribar al Departament d’Educació, que és el responsable d’executar 
aquestes obres, la previsió d’actuacions que calia realitzar. Finalment, 
a mitjans d’estiu, el Departament va encarregar una part de les obres 
necessàries, les més imprescindibles per a poder començar el curs.

Donat que, una vegada acabades les obres per part del Departament, 
encara eren moltes les mancances que hi havia, va ser el mateix Ajuntament 
de Riudoms qui va haver d’assumir les actuacions complementàries per 
poder començar el curs escolar 2008/2009 amb les millors condicions.

La feina feta per la Brigada Municipal, a l’interior de les Escoles Velles, 
ha consistit en abrillantar tot el terra de la tercera planta, reparar alguns 
banys, pintar les aules i passadissos de la planta baixa, reparar i netejar 
les persianes, condicionar el sistema d’enllumenat i muntar tot el mobiliari 
que ha arribat a les noves aules.

Pel que fa a l’exterior, s’han instal·lat tres fonts per a ús infantil, s’han eliminat 
les pintades vandàliques d’algunes parets, s’ha millorat l’enjardinament, 
s’han esporgat els arbres, s’han reparat i reforçat les portes exteriors, s’han 
refet les voreres interiors del pati, etc.

Millores a la via pública 
S’han portat a terme diferents actuacions a la via pública amb l’objectiu de 
donar resposta a peticions de diferents veïns.

Ampliació	de	la	vorera	a	la	part	alta	de	la	“Muralla”	de	Sant	Vicenç

La	brigada	municipal	adequant	el	pati	de	les	Escoles	Velles

La	instal·lació	de	diversos	bancs	permeten	fer	una	parada

La Revista l’Om dóna un quadre de 
Rafael Nebot

En motiu de la Diada Nacional de Catalunya, membres de la revista l’Om i de 
l’Ajuntament de Riudoms van participar en l’acte de lliurament d’un quadre, 
obra de Pere B. Rins, que representa el militar austriacista riudomenc Rafael 
Nebot Font, a cavall.

Prèviament, el director de la revista, Xavier Fortuny i l’alcalde de Riudoms, 
Josep M. Cruset, havien signat el document a través del qual la Revista L’Om  
feia donació a l’Ajuntament de Riudoms d’aquesta obra que completa la 
galeria de Fills Il·lustres del Saló de Plens de l’Ajuntament de Riudoms.

Signatura	del	conveni	de	donació	del	quadre
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Aquestes darreres setmanes s’han fet una 
important sèrie d’actuacions de millora de 
les instal•lacions esportives municipals, amb 
l’objectiu de tenir-les en les millors condicions de 
cara a l’inici del calendari esportiu 2008/2009.

Camps	de	futbol

A partir d’aquest estiu, les instal•lacions municipals 
dels camps de futbol tornen a ser gestionades 
directament per l’Ajuntament de Riudoms. Per 
aquest motiu s’ha posat en pràctica un important 
Pla de Manteniment per aconseguir millorar el 
seu estat de conservació i poder posar aquestes 
instal·lacions, en òptimes condicions, al servei 
de les entitats i dels usuaris que es dediquen a 
la pràctica del futbol.

Entre les actuacions realitzades cal destacar la 
resembra del camp de gespa. Tot i que l’estiu 
és la pitjor època de l’any per fer una sembra 
vegetal, doncs les altes temperatures afavoreixen 
el desenvolupament de malalties fúngiques que 
afecten les plantes recent nascudes, també és 
cert que l’època estival és l’únic moment de 
l’any en què, degut a la parada de les activitats 
esportives, es pot evitar l’accés al camp durant 
un període adequat de temps. 

Aprofitant, aquest moment, es va optar per fer una 
sembra del camp usant la millor llavor de gespa 
del mercat, així com encarregar aquesta feina 
directament al personal de la Brigada Municipal 
que va dedicar-hi una especial cura i vigilància 
diària, tractant, regant i adobant-la de manera 
continuada. Tot i les dificultats previstes, la millora 
del camp de gespa ha estat més que notable i 
ens fa ser optimistes en el sentit que quan arribi 
la primavera, l’herba s’hagi recuperat del tot.

Pel que fa al camp de terra, s’han reparat les 
banquetes per protegir els jugadors de les 
inclemències del temps, s’ha escampat una 
quantitat important de sauló pel camp i s’ha 
nivellat la seva superfície. Finalment se li ha donat 
l’aspecte definitiu mitjançant el reg continuat i l’ús 
d’una piconadora.

Paral·lelament, tot aprofitant la presència 
d’aquesta maquinària, s’ha recuperat la pista 
d’atletisme que envolta el camp de terra i que amb 
el pas del temps s’havia anat deteriorant.

Pel que fa als vestuaris s’ha fet una actuació 
general de reparació dels desperfectes existents, 
reparació de portes, col•locació de reixes per 
evitar vandalisme, substitució de fanals i llums, 
etc.

Finalment, s’ha fet una actuació general a tot 
l’entorn, refent les zones enjardinades, eliminant 
herbes, substituint bombes de reg espatllades, 
reparant la xarxa de reg que s’havia vist afectada 
per actes vandàlics i fent una neteja general del 
terra de tot l’entorn.

Un cop feta aquesta primera intervenció, s’han 
repintat els dos camps i finalment s’han posat a 
disposició de les dues entitats que actualment 
en fan ús.

La totalitat del Pla de Manteniment ha estat 
executat pels diferents professionals de la Brigada 
Municipal i ha tingut un cost total de 43.000 
euros.

Pavelló d’Esports

A mitjans d’estiu, de manera fortuïta, es va 
produir el trencament d’una canonada d’aigua 
calenta, que va provocar l’afectació de bona part 
del parquet del pavelló esportiu. Tot i que es va 
intentar retirar immediatament l’aigua, el parquet 
està construït damunt una estructura flotant, el 
que va impedir l’accés a l’interior per assecar les 
fustes. 

Després d’uns dies, les fustes més afectades es 
van començar a inflar i el parquet es va aixecar, 
fent impracticable una superfície d’uns 100 metres 
quadrats. Així doncs, es va haver de procedir 
immediatament a aixecar el parquet afectat i 
deixar que s’airegés, tot evitant així que es fes 
malbé la resta del parquet.

Passat un temps prudencial es va procedir 
a restaurar la pista esportiva. Es va fer una 
triple actuació: primer es va construir una junta 
de dilatació a tot el perímetre del parquet, 
posteriorment es va col·locar un sòcol que tapés 
aquesta junta, però que a la vegada permetés la 
dilatació del parquet segons la temperatura i la 
humitat. Finalment es van substituir les fustes de 
tota la superfície que s’havia degradat.

Aprofitant la parada estiuenca, com cada any, 
s’han restaurat les ratlles que marquen els camps 
dels diferents esports que es practiquen al pavelló 
i s’han aplicat dues capes de vernís al parquet.

En el mateix pavelló, la Brigada Municipal està 
realitzant tot un seguit de proves per tal d’identificar 
l’origen de les goteres que des de fa anys afecten 
la teulada del pavelló i n’impossibiliten l’ús en els 
dies de pluja molt intensa. Donada la complexitat 
de la teulada, formada per diferents capes de 
materials, així com la seva fragilitat a l’hora de 
treballar-hi, moltes empreses que han vist les 
instal·lacions no s’han atrevit a presentar una 
solució definitiva a la problemàtica.

És per això que aquest problema ha estat analitzat 
directament pels professionals de la Brigada 
Municipal i després de moltes i diverses proves es 
comença a tenir acotada la problemàtica. En breu 
s’espera poder aplicar una solució definitiva.

Millores a les instal·lacions esportives

Canvi	d’estat	de	la	gespa

La maquinària replanant el terreny

Extracció del parquet afectat

Col·locació	del	nou	parquet

Els	aspersors	regant	el	camp	tractat

Últims	retocs	al	camp	de	terra
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Curs de Català per a catalanoparlants
Com altres anys, l’Ajuntament de Riudoms té la intenció d’organitzar un curs 
de català per a catalanoparlants adreçat a aquelles persones que tinguin 
interès en millorar els coneixements d’escriptura i gramàtica catalana.

Per tal de rebre més informació, les persones interessades podeu demanar-
la a les Oficines de la Casa de la Vila.

Nou curs a la Biblioteca Municipal 
L’Hora del Conte, activitat cultural i educativa setmanal per a nens i nenes 
de Riudoms torna per vuitena a la zona infantil de la Biblioteca Municipal. 
Cada dissabte no festiu, a 2/4 de dotze del migdia, l’Hora del Conte pretén 
apropar l’hàbit de la lectura a petits i grans. L’explicació d’un conte serveix 
d’excusa per a gaudir de noves històries a l’espai infantil de la biblioteca 
de la mà dels familiars que acompanyen als nens i nenes.

El creixent nombre d’explicadors de contes, coordinats pel Grup Municipal 
de Lectura i la responsable de la biblioteca, permetrà aquest curs que 
l’activitat arribi per primera vegada fins el mes de maig.

Paral•lelament, enguany s’oferirà una Hora del Conte especial per a joves, 
titulada “Grecs i Romans”, que tindrà lloc els dissabtes de novembre, a 
partir d’un quart d’una. 

Així mateix, s’està creant el Club de lectura per a adults “Cafè, avellanes 
i llibres”, en el que trimestral es proposarà la lectura d’un llibre d’especial 
interès. Posteriorment, es farà una trobada de posada en comú, tot 
comentant el llibre del trimestre, amb la participació d’una persona experta. 
Per iniciar aquesta nova experiència cultural, es proposa que el primer 
llibre sigui “El nen del pijama de ratlles”. Aquelles persones interessades en 
formar part del Club de lectura per a adults de Riudoms poden formalitzar 
la seva inscripció a la Biblioteca Municipal, informar-se al telèfon 977 76 
88 09 o al correu electrònic biblioteca.gaudi@riudoms.cat

Us recordem que la Biblioteca Municipal posa a la disposició dels usuaris 
un ampli i complet fons de material audiovisual, llibres, revistes, així com 
l’ús d’ordinadors amb connexió gratuïta a internet.

1a Mitja Marató de Riudoms
El passat dia 7 de setembre la Secció de 
Muntanya del CERAP juntament amb la 
Comissió Organitzadora de la Mitja Marató 
(encapçalada pel Josep Bés) amb el suport 
de l’Ajuntament de Riudoms, van organitzar 
la 1a Mitja Marató de Riudoms. 

La cursa es va dur a terme per un circuit de 
21 km per dins del casc urbà i pel camí de 
Coll d’en Boch i el de Sant Pau. Un total de 
175 esportistes van aconseguir la fita de 
finalitzar la prova.

El moment més emotiu va ser la sortida, en 
la qual va prendre part un participant molt 
especial, el gegantó Galderic. Amb el dorsal 
número 1 va realitzar els  primeres metres de la cursa amb tots els altres 
participants.

Els resultats finals van ser:

1r classificat - Pedro Ortega Ridao - 1:15:04. 

1r riudomenc - Felipe Prieto Sánchez-Ajofrin - 1:22:21. 

1a femenina - Roser Gil Monné - 1:37:49 

1a riudomenca Montserrat Aran Mestre 2:12:20

Teatre per les Festes del Beat
A partir del proper 3 de novembre 
i fins el dia 21, a les oficines de 
l’Ajuntament, es podran comprar 
anticipadament les entrades (no 
numerades) per anar a veure l’obra 
de teatre que es durà a terme al 
pavelló d’esports municipal, el 
dissabte 22 de novembre. L’obra 
es titula BOEING-BOEING, de 
Marc Camoletti i la posarà en 
escena la companyia de teatre Els 
Noctàmbuls. 

El preu de les entrades és el 
següent: 

Venda anticipada d’entrades (no numerades): 4€ / 3€ [5 a 12 
anys] (a l’ajuntament, del 3 al 21 de novembre).

Venda a finestreta: 6€ / 4€ [5 a 12 anys] (taquilla del pavelló, 
a partir de les 21h)

Festes del Beat 2008
Vànoves del Beat

De cara a les properes Festes del Beat, us emplacem a 
penjar als vostres balcons i finestres les vànoves blanques, 
o les banderes del Beat (blanc i marró), amb la imatge del 
Beat, des del diumenge 16 fins el dilluns 24 de novembre. 
La col·laboració de tots els riudomencs i riudomenques és 
essencial per aconseguir unes festes ben lluïdes.

Nou ciri reutilitzable, 
a la venda a Riudoms

Enguany, qui ho desitgi, podrà substituir el ciri de cera per un 
nou model de ciri de material plàstic, molt semblant a un ciri de 
cera, que funciona amb un petit dipòsit de combustible i una 
metxa que, omplint el dipòsit en cada ús, es pot utilitzar tantes 
vegades com es vulgui.  El seu preu és de 40€, i només es 
vendrà sota comanda feta amb antelació a les Festes del Beat 
al Quiosc de ca la Borrassa. Amb l’utilització d’aquest nou i 
elegant accessori, s’evitarà l’acumulació de cera als carrers 
per on transcorren les processons, alhora que representarà 
un estalvi econòmic.

Intercanvi de plaques de cava
Coincidint amb la Festa de l’Oli Nou de Riudoms, 
durant el matí del diumenge 16 de novembre de 
2008, tindrà lloc la 1a Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava de Riudoms, coordinada per 
l’Ajuntament de Riudoms i que compta amb el 
suport de les Caves Marc Vidal i de la Cooperativa 
Agrícola de Riudoms. 

La Trobada es farà al carrer de Salvador Espriu, 
entre les noves instal·lacions de la Cooperativa i el Pavelló d’Esports de 
Riudoms.

Reserva de taules gratuïtes per a la venda de plaques i altres productes 
als telèfons 977 55 01 18 i 669 843 167.

Es sortejaran lots de productes i es presentaran plaques commemoratives 
de la trobada.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

PROJECTE PER ACABAR AMB LES CUES A L’ENTRADA DE REUS 
PER LA T-310

MAJORIA ABSOLUTA = MINORIA DEMOCRÀTICA

LA MANERA DE FER DE CADASCÚ: UNS A CONSTRUIR I ELS 
ALTRES	A	DESTRUIR

Era la notícia que feia temps que tots esperàvem! 
Per fi una solució per a tots els que diàriament 
utilitzem la T-310.

Com vam avançar al nostre bloc, http://
pscriudoms.blogspot.com/, el Ministeri de 
Foment està estudiant un projecte per fer 
dos carrils des de la cruïla de la T-310 amb la 
carretera de Vinyols i fins a la variant Sud de 
Reus. Així, el carril de l’esquerra servirà per 
entrar a Reus o  per anar direcció a Falset i el 
de la dreta, per anar a la rotonda de Misericòrdia 
i cap a Tarragona. Aquesta és la millor opció 
perquè la Llei de Carreteres no permet construir 
un accés directe a l’autovia, ja que podria afectar 
greument al trànsit ràpid que hi circula.

L’actuació proposada, que es farà aquesta 

tardor, solucionarà en bona mesura els 
problemes actuals. Així ho assegura el Ministeri 
a partir dels anàlisis del volum de trànsit 
efectuats.

Gestions del PSC

L’any passat el diputat  i portaveu del PSC al 
Congrés, Francesc Vallès, es va comprometre 
a fer gestions a Madrid per solucionar les cues 
de vehicles patim els riudomencs i la gent de 
la comarca. I així ha estat. El nostre company 
fa mesos que treballa amb el Ministeri per 
incloure el projecte als pressupostos de l’Estat 
i respondre a la demanda ciutadana. 

Ara, doncs, que ningú es pengi medalles que 
no li pertoquen. CiU no té cap competència ni 

atribució en la matèria. Més enllà d’haver-se 
fet alguna foto al costat de la rotonda o dir al 
Parlament de Catalunya que instarà a l’Estat 
a fer un accés a la variant (també fora del seu 
àmbit de competències), CiU no hi té res a 
veure. 

Des del PSC, i si ens ho demaneu, estarem 
encantats d’explicar-vos amb detall com han 
anat les negociacions amb el Ministeri i quines 
alternatives s’han proposat. I és que mentre 
uns parlen i es fan fotos, els socialistes ens 
preocupem pel territori, prenem compromisos 
i treballem per assolir-los, actuem i prenem 
decisions que beneficien als ciutadans de casa 
nostra.

Riudoms, 19 de setembre de 2008

Fa més d’un any, en la presa de possessió ERC-
Acord Municipal va deixar clares tres propostes 
pel període que començava:

1. La responsabilitat del govern escollit, amb 
l’alcalde Cruset al cap davant, de dignificar 
la funció pública evitant la divisió i crispació 
social.

2. La voluntat del nostre grup de construir ponts 
de diàleg, consens i participació.

3. Començar a treballar entre tots en un 
Reglament Orgànic Municipal que assenti les 
bases de relació amb l’Ajuntament, els grups 
polítics, el govern, les entitats i els veïns (com 
en moltíssims pobles de Catalunya).

Lluny d’acollir aquests tres eixos d’obertura i 
participació, i incomplint la seva promesa de 

treballar “en positiu”, el primer que va fer l’alcalde 
Cruset va ser atorgar-se totes les competències 
possibles, buidant el Ple Municipal de qualsevol 
possibilitat de participació i debat.	Aquest	fet,	
inèdit fins el moment en els més de 25 anys 
de	democràcia	a	l’Ajuntament	de	Riudoms,	
ja	feia	suposar	l’actitud	de	governar,	no	tan	
sols	d’esquena	a	la	resta	de	regidors	i	grups	
polítics, sinó al conjunt de la societat civil 
riudomenca.

Malauradament, en més d’un any de govern, 
aquesta sospita es veu més que confirmada, 
obviant qualsevol participació de la resta de 
regidors i societat civil, fins i tot contra llei. Així, 
la Comissió	Especial	de	Comptes no se l’ha 
convocat en dos anys (per Llei, cal convocar-la 
anualment abans de l’1 de juny). Més greu és 
l’actitud prepotent que ignora la convocatòria 

obligada d’organismes amb participació i 
representants no polítics, com és el Patronat de 
Cultura, l’Organisme Autònom per la Gestió 
del Patrimoni Municipal o la Fundació Gaudí, 
els quals no se’ls ha convocat des de l’inici del 
mandat. Malgrat es continuïn pagant factures i 
actuant en el seu nom, xoca aquest menyspreu 
envers els veïns que ocupen càrrecs voluntaris 
en aquests organismes. Potser els sap greu 
que aquests veïns vegin com CiU imposa el 
seu rodet igual que en el Ple.

Riudoms, 20 de setembre de 2008

Amb el pas d’aquests mesos de legislatura 
s’han anat constatant les maneres de treballar 
de cadascun dels grups polítics a l’Ajuntament 
de Riudoms.

L’estil de l’actual Equip de Govern, el dels 
regidors de CiU, el podeu veure en la feina 
constant que anem impulsant i que diàriament 
va donant els seus fruits. Una feina feta amb poc 
soroll, però amb gran esforç i eficàcia i que va 
aconseguint, en època de crisis generalitzada, 
anar millorant la qualitat de vida de tots els 
riudomencs.

En contraposició a aquesta manera de ser, 
trobem la manera de fer dels regidors d’ERC, 
amb aportacions ben minses i majoritàriament 
encarades a buscar la polèmica, la crítica fàcil 
i la confrontació política per tal de desgastar el 

Govern Municipal.

D’exemples en trobaríem molts. Podem parlar 
de la preparació de l’Ordenança de Civisme. 
Després de mesos d’haver-los proposat que 
fessin les seves aportacions, ens han fet arribar 
quatre propostes, fetes a corre-cuita i fruit d’un 
escàs treball. Està clar quin deu ser el seu 
pensament: és més fàcil que l’Equip de Govern 
faci tota la feina i després ja s’ho faran venir bé 
per a criticar-la.

Així mateix, cal destacar com darrerament 
van tensant el clima polític, tot arribant a la 
judicialització dels acords municipals. El Ple 
va aprovar la creació de Riudoms Gestió, 
entitat pública amb la participació de tots 
els grups polítics, per aprofitar alguns dels 
avantatges de les empreses privades respecte 

les administracions. Recordem que aquest 
organisme municipal és el que adquireix el 
Casal Riudomenc. Sapigueu que el regidor i 
portaveu d’ERC ha portat al jutjat aquest acord 
del Ple de Riudoms. Una actuació desconeguda 
al nostre poble que, a més a més, pot endarrerir 
molt de temps la formalització de l’escriptura de 
compra del Casal.

Com podeu veure, construir poc i destruir força. 
Aquest estil, de ben segur, és el contrari d’allò 
que els riudomencs esperem dels representants 
polítics.

Per molt que ens busquin, no ens trobaran en 
aquesta manera de fer.

Riudoms, 20 de setembre de 2008
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Rosa Gomis Novell
Arquitecta	Municipal	de	l’Ajuntament	de	Riudoms	

La Rosa té actualment 34 anys. Va estudiar la llicenciatura d’Arquitectura 
a la Universitat Autònoma de Barcelona, obtenint el títol d’arquitecte  
l’any 1999. 

Per tal de poder treballar professionalment en tot allò relacionat amb 
la Gestió Urbanística, ha perfeccionat els seus coneixements tècnics 
mitjançant dos Postgraus de la Universitat Politècnica de Catalunya: un 
de Gestió Urbanística i un altre de Reparcel·lacions i Compensacions 
Urbanístiques.

Des de fa pocs mesos s’ha fet càrrec de les responsabilitats derivades del 
lloc d’Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de Riudoms.

Agustí Rodríguez Vilella
Coordinador	de	la	Guàrdia	Urbana	de	Riudoms

Amb 31 anys d’edat, en fa tres que forma part de la Guàrdia Urbana de 
Riudoms. El passat 15 de setembre va ser nomenat Coordinador d’aquest 
servei municipal.

Les seves funcions són les de dirigir, coordinar i supervisar les operacions que 
porten a terme els guàrdies, per tal d’assegurar-ne l’eficàcia d’acord amb les 
directrius marcades per la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Circulació.

Per altra banda, té com a responsabilitat mantenir contactes periòdics 
amb agents d’altres cossos de seguretat per tal d’intercanviar informació i 
planificar actuacions conjuntes pel benefici dels riudomencs.

Anna Guinjoan Sánchez
Secretària	interina	de	l’Ajuntament	de	Riudoms
L’Anna va néixer ara fa 44 anys. Llicenciada en Dret per la Universitat de 
Lleida, ha exercit durant 13 anys com a advocada. Posteriorment, i durant 
un període de 6 anys, ha treballat com a Secretària Tècnica del Col·legi 
d’Advocats de Tarragona.

Va perfeccionar la seva formació amb el Postgrau Especialista universitari 
en la gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica dels ens locals. L’any 
2006 es va incorporar a la plantilla de l’Ajuntament de Riudoms, formant 
part dels Serveis Jurídics dels Serveis Tècnics Municipals.

Recentment, ha estat nomenada Secretària Interina de l’Ajuntament de 
Riudoms.

Elvira Mestre Juncosa
Directora de la Llar d’Infants Picarols

Amb 34 anys, l’Elvira ja compta amb vuit anys d’experiència com a directora 
de llar d’infants, des de l’any 2000, havia ocupat aquest càrrec a la Llar 
d’Infants de Vinyols. 

Té els estudis d’FPI i FPII com a Tècnic en Llar d’Infants. L’any 1993 va 
iniciar els estudis universitaris que l’han portat a diplomar-se com a Mestre 
d’Educació Infantil.

Aquest inici de curs s’ha fet càrrec de la Llar d’Infants Picarols amb la 
voluntat, conjuntament amb la resta de l’equip docent, de traslladar els 
seus coneixements i experiència a la formació dels més petits del poble. 

Novetats a la plantilla municipal


