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Durant l’últim cap 
de setmana de 
gener, un gran 
t e m p o r a l  d e 
vent va colpejar 
C a t a l u n y a  i 
R iudoms amb 
especial duresa.

Tal i com vam poder comprobar els que érem al 
poble o pel terme, els cops de vent de més de 
120 quilòmetres per hora van sembrar-ho tot de 
desperfectes i d’importants danys materials.

Des de l’Ajuntament vam actuar amb tota la 
contundència que requeria la situació:

• Hores abans de l’arribada del temporal vam 
retirar molts elements del mobiliari urbà, com 
ara les tanques de senyalització. Paral·lelament, 
vam inspeccionar les tanques de les obres i vam 
requerir la intervenció dels propietaris d’aquelles 
que tenien un aspecte més fràgil.

• Per tal de respondre els problemes que van arribar 
amb el temporal i poder activar els mecanismes 
per a solucionar-los vam constituir un grup de 
treball format pel Coordinador de Serveis Públics, 
el Coordinador de la Guàrdia Urbana, el Regidor 
de Seguretat Ciutadana, el Regidor d’Agricultura 
i jo mateix com a alcalde.

• Davant el previsible augment de trucades 
del veïnat, vam posar en funcionament els dos 
vehicles de la Guàrdia Urbana i vam ampliar el 
nombre d’agents que estaven de servei.

• Davant la caiguda d’arbres, vam posar operatiu 
el Servei de Jardineria per a tallar-los i retirar-los 
i poder restablir, el més aviat possible, el trànsit 
pels principals carrers i camins.

• Com a mesura preventiva, vam decidir suspendre 
totes les activitats esportives i els actes de la Festa 
Major de Sant Sebastià que s’havien de celebrar 
aquell mateix dissabte.

• Amb el tall de subministrament elèctric a tot el 
Camp de Tarragona es va interrompre l’arribada 
d’aigua als dipòsits municipals. Així doncs, vam 
incorporar el personal d’electricitat i fontaneria 
de la Brigada Municipal per a poder garantir el 
proveïment d’aigua potable a tota la població.

• Paral·lelament, el fet de no funcionar la xarxa 
elèctrica va provocar l’aturada de l’Estació 

Depuradora d’Aigües Residuals, amb el conseqüent 
risc d’abocament del clavegueram municipal al 
Barranc de Santa Eulàlia. En aquest cas, es va 
activar el grup electrògen que fa uns mesos vam 
instal·lar a la depuradora preveient aquest tipus 
de situacions.

• Finalment, just passat el temporal es van doblar 
els esforços per netejar tot el poble i recuperar 
la normalitat. A més a més, com a alcalde de 
Riudoms, vaig traslladar per escrit, al Departament 
d’Agricultura, la preocupació de l’Ajuntament pels 
importants danys ocasionats en el sector agrari, 
així com la nostra petició de que es tregui una línea 
d’ajuts per a que els professionals d’aquest sector 
puguin recuperar-se i seguir treballant la terra.

Durant les hores que va durar el fort vent, les 
actuacions coordinades des de la Casa de la Vila 
es van anar multiplicant: des d’evacuar amb mitjans 
propis un senyor gran que s’havia quedat aïllat en 
un mas i que, per qüestions de salut, havia de ser 
traslladat urgentment, fins a les feines per consolidar 
els xiprers de la plaça del Cementiri els quals 
representaven un perill imminent de caiguda damunt 
les cases veïnes.

Tot i no obtenir ajuda des dels serveis d’altres 
administracions, a Riudoms vam fer front al temporal, 
estant al peu del canó. És per això, que m’agradaria 
agrair l’esforç de tot el personal de l’Ajuntament i 
regidors que van participar dels treballs durant el fort 
vent, així com la col·laboració ciutadana i l’actuació 
responsable de tots els veïns.

La preparació d’un poble i el tarannà de la seva gent, 
es manifesten clarament en situacions extremes com 
la del fort temporal de vent. 

Riudoms i la seva gent han sabut estar, una 
vegada més, a l’alçada.

Josep M. Cruset Domènech

Alcalde
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Riudoms reacciona al vent

Les actuacions van permetre reobrir el trànsit
Els arbres del cementiri també van estar afectats

Una grua retira els pins trencats
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• Facilitar el pagament de l’import de les taxes o impostos en una entitat 
col·laboradora, ja sigui en període voluntari com en període executiu.

• Domiciliar rebuts (aigua, brossa, IBI).

• Presentació de sol·licituds de fraccionament o ajornament en el 
pagament de taxes i impostos.

• Presentació de sol·licituds per a gaudir de beneficis fiscals (en l’IVTM 
en cas de minusvalia, en l’IBI urbà en cas d’habitatges de protecció 
oficial).

• Serveis censals d’IAE - Declaracions d’alta, baixa o variació al tribut 
per quota municipal.

• Serveis cadastrals d’IBI urbà - Serveis en relació a modificacions 
d’ordre físic, jurídic o econòmic com per exemple: canvis titularitat, obra 
nova, reforma, agrupació o segregació, divisió horitzontal i modificació 
d’ús.

• Presentació d’al·legacions i recursos de reposició en relació a sancions 
de trànsit.

• Tramitació de canvis de domicili i baixes definitives de vehicles davant 
trànsit.

L’oficina està situada a la Plaça de l’Arbre, 1 i obre 
els dilluns i els dimecres de 9h a 14h.

Un nou servei pels veïns de Riudoms
Des de fa temps, Riudoms disposa de múltiples serveis a la porta de 
casa dels nostres veïns. A més a més, amb el pas dels anys, Riudoms 
s’ha anat convertint en referent de serveis pels habitants d’aquesta zona 
de la nostra comarca: el Centre d’Assistència Primària, l’Institut, les dues 
Escoles d’Educació Primària, l’Escola Municipal de Música, la Biblioteca, 
les instal·lacions esportives, l’agrupació de Jutjats de Pau, etc. Aquesta 
concentració de serveis, a més de fer que els riudomencs no ens haguem 
de desplaçar, afavoreix les activitats comercials i la promoció econòmica 
del nostre poble.

Ara, la llista de serveis s’ha ampliat. Després d’unes llargues converses 
amb la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Riudoms ha aconseguit que 
s’obri de manera permanent al nostre poble, una Oficina de BASE.

Dels 177 municipis que hi ha a la província de Tarragona que no són capital 
de comarca, només 14 tenen una oficina pròpia de BASE. Enguany Riudoms 
té el privilegi d’haver entrat a formar part del reduït grup de pobles que 
poden oferir aquest servei als seus veïns.

Aquest fet es feia realitat quan el passat 16 de gener, l’oficina va ser 
inaugurada, amb la presència del Sr. Jerónimo Curt del Prado, Director de 
BASE, el Sr. Josep M. Cruset Domènech, Alcalde de Riudoms i el Sr. Enric 
LLorca Ayora, Gerent de BASE.

Fins ara s’havia d’anar a Reus, però actualment ja es poden fer les següents 
gestions a l’oficina de BASE de Riudoms:

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

sports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música

Horari de visites: 
Dimecres de 19h a 20h
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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 19h a 20h

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 19h a 20h

Obre l’oficina de BASE a Riudoms

BASE s’apropa al ciutadà

Els màxims representants de BASE, en l’acte d’obertura
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Càritas Parroquial de Riudoms
Càritas Parroquial agraeix al poble de Riudoms la seva col·laboració en la 
recollida d’aliments durant la Campanya de Nadal 2008.

Donem les gràcies també als alumnes dels col·legis “Beat Bonaventura 
Gran” i “Cavaller Arnau” per haver fet possible aquest projecte.

Un any més, donem les gràcies a Mateu Fotògraf per la seva col·laboració 
en la recollida de joguines.

Us animen a tots a continuar col·laborant amb nosaltres!

L’Escola Municipal de Música 
a Normandia

Entre els dies 4 i 8 de desembre, les corals PRIMAVERA i COR JOVE de 
l’Escola Municipal de Música de Riudoms van participar en un intercanvi 
cultural promogut per l’Inter Baix Camp del Consell Comarcal del Baix Camp 
i gestionat conjuntament des de l’escola.

L’intercanvi va tenir lloc a Rouen, ciutat emblemàtica i monumental de 
Normandia, on va ser jutjada i cremada Joana d’Arc, un dels símbols 
nacionals de França. 

Els alumnes riudomencs i els seus acompanyants van ser acollits per 
diferents famílies que, molt amablement, van oferir a tots els alumnes i 
professors una estança inoblidable. Entre els actes programats cal destacar 
els dos concerts oferts per la coral a Darnetal i Sant Martí de Vivier.

Es va complementar l’estada amb una sortida a París, tot pujant a la torre 
Eiffel veient el Sena, els Camps Elisis i l’Òpera Garnier, gran temple de la 
música i la dansa de la capital gala.

Una estança que recordaran tots els participants no tan sols per totes les 
activitats realitzades, sinó també per la qualitat de l’acollida que van fer les 
famílies franceses als membres de l’escola.

Una experiència molt valuosa per a tots els alumnes, que ara esperen poder 
correspondre amb el mateix entusiasme a la coral du Lycée de Darnetal 
quan estiguin properament entre nosaltres.

Així mateix el nostre agraïment a l’organització, el Consell Comarcal del 
Baix Camp i l’Escola Municipal de Música de Riudoms.

El Bar del Casal Riudomenc
Per tal de poder fer les obres d’adequació del Casal Riudomenc, caldrà 
tancar durant uns sis mesos el Bar del Casal, situat a la planta baixa de 
l’edifici.

El contracte d’arrendament del bar finalitza amb l’actual llogater aquest 30 
de juny. Tot i que iniciant les obres a primers de juliol es podria complir el 
calendari establert, seria prudent i inteligent poder-les començar abans. Així 
doncs, l’Ajuntament de Riudoms ha iniciat les negociacions amb el llogater 
del bar per tal de poder arribar a un acord amb el llogater i disposar del 
local dos mesos abans, el dia 1 de maig.

És per això, que per a tancar dos mesos abans del previst, se li ha ofert 
al llogater una alternativa: l’Ajuntament posarà a disposició seva i mentre 
no es torni a obrir el Bar del Casal, les dependències del Mercat Municipal 
(tancat des de fa un temps). A més a més, l’Ajuntament assumirà les obres 
necessàries per a l’adequació del mercat com a bar. Per altra banda, 
en aquest nou emplaçament, es podran fer servir els porxos del davant 
del Mercat i la Plaça de l’Església, com a terrassa d’estiu per a posar-hi 
taules.

Així doncs, si les negociacions arriben a bon port, aviat es podran començar 
les obres de rehabilitació del Casal Riudomenc.

Més millores a la Llar d’Infants
Aquests darrers mesos s’estan portant a terme unes actuacions destinades 
a seguir millorant les instal·lacions de la Llar d’Infants Municipal Picarols. 

Millora del Pati

Aquest hivern s’ha millorat l’enjardinament global del pati. Potser el més 
destacat ha estat el trasllat cap el viver municipal d’un arbre de gran talla, 
que a l’hivern feia massa ombra i provocava sensació d’humitat i fredor.

Un altre aspecte que cal destacar ha estat la construcció d’un sorral per a 
que els infants hi puguin jugar i, al costat mateix, s’ha creat un hort en el 
que ja s’hi han plantat les primeres verdures. 

Així mateix, s’han col·locat diferents elements (rampes i passarel·les) 
destinats al desenvolupament de les habilitats físiques i motrius de les 
criatures.

Les aules

Tot aprofitant les vacances de Nadal, la Brigada Municipal ha realitzat 
diverses intervencions de manteniment i conservació de les aules i ha 
repintat totes les dependències de la llar, aconseguint crear un ambient 
molt més acollidor.

Els intercanvis permeten el coneixement d’altres cultures

El infants jugant al sorral

El nou pati ofereix tot tipus de diversions pels nens de la Llar
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Festa Major de Sant Sebastià
Les circumstàncies metereològiques van protagonitzar una part de la Festa 
Major de Sant Sebastià 2009, donat que van obligar a suspendre els actes 
programats per dissabte.

Tot i això, divendres es va celebrar, sense problemes, el concert del cantant 
Luís Aguilé. Al pavelló municipal, aquest artista d’origen argentí va reseguir 
la seva carrera musical, tot fent gala de les seves dots de “showman” a 
l’intercalar anècdotes i acudits entremig dels temes musicals. Luis Aguilé 
va interpretar una peça en llengua catalana, mostrant una molt bona dicció, 
arran dels anys que va viure a Barcelona. En acabar el concert el públic 
va poder saludar a l’artista qui va respondre amb la signatura d’autògrafs 
i d’algun disc compacte.

Al migdia de l’endemà dissabte, degut a les fortíssimes ratxes de vent i 
després d’una reunió d’urgència de regidors i tècnics, es va optar per actuar 
amb la màxima prudència i es van suspendre totes les activitats previstes. 
Cap a les tres de la tarda, Protecció Civil recomava també la suspensió 
dels actes que s’haguessin de desenvolupar a l’aire lliure o en instal•lacions 
esportives, arran dels malaurats fets ocorreguts a Sant Boi de Llobregat.

Així, els actes suspesos de dissabte van ser l’espectacle d’animació, 
la xocolatada, la cercavila amb els Gegants de Riudoms (organitzada 
per la Colla Gegantera), el Racó Medieval (organitzat per l’AMPA del 
Cavaller Arnau) i el Ball de Festa Major que s’havia de celebrar al Pavelló 
d’esports.

El temps va millorar durant l’endemà diumenge i es van poder dur a terme 
els actes previstos. La plaça de l’Església va ser el punt de trobada dels 
grups de sacaires vinguts d’arreu de Catalunya i del País Valencià per a 
participar de l’11a Trobada de Sacaires, coorganitzada per l’Ajuntament de 
Riudoms i el luthier riudomenc Jordi Aixalà.

En forma de seguici festiu, les formacions de sacaires van articular la 
processó en honor de Sant Sebastià Màrtir, una vegada acabada la Missa. 
La Germandat Ecce Homo de Tarragona va prendre part en la trobada, 
aquest cop amb el cap descobert, donat que es reserven la cucurulla pels 
actes vinculats a la Setmana Santa. Amb la voluntat, doncs, de formar 
un seguici festiu que doni trascendència popular a l’acte solemne de la 

processó de Sant Sebastià, Festa Major d’Hivern de Riudoms, els gairebé 
120 integrants de les 13 formacions protagonistes de la trobada, val a dir 
que tots ells de forma desinteressada, van recórrer els carrers del centre 
de la vila, amb el pas de Sant Sebastià Màrtir, acompanyat de les autoritats 
i la banda la Principal de Riudoms, sota la direcció del mestre Josep Tell.

En finalitzar el recorregut, els diferents grups de sacaires van oferir-nos 
algunes de les seves peces a l’escenari de la Plaça.

La Trobada de Sacaires de Riudoms és, sens dubte, una data de 
referència pels músics i apassionats del sac de gemecs, esdevenint una 
de les convocatòries d’aquest àmbit tan concret més arrelades en el 
panorama tradicional català. L’objectiu que va fer néixer aquesta trobada 
era el de recuperar un instrument que deu anys enrere havia caigut en el 
desconeixement i actualment sembla que torna a viure un auge, discret 
però ferm.

Després de dinar, a l’ermita de Sant Antoni, el grup “Va de vent”, integrat 
per setze músics, va protagonitzar el concert que clouria l’11a Trobada de 
Sacaires de Riudoms.

Riudoms amb la Marató de TV3!
La programació cultural i lúdica de les Festes de Nadal va arrencar al 
voltant de la Marató de TV3 dedicada a les malalties mentals greus.

La Bella Llar va organitzar una xocolatada i va recaptar 1000 euros. 
La Ludoteca va vendre figuretes nadalenques, aconseguint 125 euros. 
Dissabte 13 de desembre, els més joves del Grup Independent d’Art van 
oferir, a la Sala d’actes dels Jubilats, un lluït espectacle de play-backs, 
en el que es van recaptar 575 euros. L’endemà, emmarcat en el Mercat 
de Nadal, el Tió del Mercat va aconseguir 177 euros, oferint bossetes 
de garrofes. A la tarda, amb una gran expectació, va tenir lloc el Bingo 
de la Marató. Els premis van ser donacions dels comerços del Mercat, 
així com de particulars i entitats, com el Taller, l’Avellana Blaugrana 
o l’Associació de Puntaires Vol i Boixet. L’Associació el Trencadís va 
ajudar amb la venda dels cartrons. La recaptació del Bingo va ser de 
1259 euros.

Segons TV3, la recaptació total ha estat de 6,8 milions d’euros.

L’Ajuntament de Riudoms us encoratja a participar en els actes de la 
propera Marató.

El concert de Luís Aguilé, va ser un repàs a la seva carrera

La Trobada de Sacaires, punt de referència de la música tradicional

La Germandat Ecce Homo mostra la seva millor cara

El Bingo de la Marató va tenir molta acceptació



Ajuntament de Riudoms6

n Desembre 2008 - Gener 2009 n Núm. 68 n

Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

EL GOVERN DE L’ESTAT APORTARÀ MÉS D’1 MILIÓ D’EUROS PER 
A LA REHABILITACIÓ DEL CASAL RIUDOMENC

PLE DE DESEMBRE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS: MOLTA 
ROBA I POC SABÓ

EL GOVERN CENTRAL ACCEPTA LES REIVINDICACIONS DELS 
AJUNTAMENTS I CONCEDEIX 177 € PER HABITANT

Amb la finalitat de promoure la realització d’obra 
pública i d’inversions generadores de llocs de 
treball per part dels ajuntaments i a fi i efecte 
de contribuir a la reactivació de l’economia a 
l’any 2009, el Govern Central ha creat un fons 
de 8.000 milions d’euros, que seran repartits 
entre tots els ajuntaments de l’Estat, tenint en 
compte la seva població.

Els projectes han de ser obres de competència 
municipal i de nova planificació, és a dir que 
no han d’estar previstos  als pressupostos 
municipals de l’any 2009. S’ hauran de portar 
a terme de forma immediata i tot el personal 
que es contracti per fer l’obra ha de venir d’una 
situació d’atur. Es tracta, doncs, de contribuir a 
pal•liar els efectes de la crisi que estem patint i 
que s’ha manifestat amb més cruesa sobretot en 

el sector de la construcció.  A Riudoms li pertoca 
d’aquest fons, la quantitat de 1.088.301,- €, el 
que suposa un import de gairebé 180 milions  de 
les antigues pessetes. Com veieu, doncs, una 
quantitat prou remarcable que s’ha d’aprofitar, 
perquè les condicions per a fer-ho són mínimes 
i a la vegada també afavoreixen la ciutadania.

El PSC ha cregut que aquesta ajuda podria 
anar molt bé per a destinar-la a les obres de 
remodelació i adequació del Casal Riudomenc, 
ara que ja és de propietat municipal. Aquesta 
és la proposta que hem fet arribar a l’Equip de 
Govern del nostre Ajuntament,  amb el qual 
hem coincidit i que ha estat la finalitat a la que 
es dedicarà, tal com es va aprovar en el  Ple 
del passat 18 de desembre. Això permetrà 
posar fil a l’agulla a la rehabilitació d’aquest 

emblemàtic edifici del nostre poble,  cosa que 
ha reclamat i ha defensat  la gent que conforma 
el PSC  de Riudoms, ja que des de sempre hem 
volgut que el Casal  tornés ha funcionar amb 
tot el seu esplendor al servei dels ciutadans . 
Una aportació, la d’aquest Fons Estatal que, al 
capdavall,  haurà estat un important impuls per 
a fer-ho possible.

Riudoms, 20 de desembre de 2008

CiU rebutja totes les propostes plantejades 
per millorar i rebaixar els preus públics que 
han de pagar els riudomencs.

Tal i com us anunciàvem, el grup municipal 
d’ERC-AM, amb ànim constructiu va proposar 
bonificacions i rebaixes racionals per tal de 
promocionar activitats que dinamitzin el municipi 
sense que, per altra banda, constituïssin 
cap minoració o despesa extraordinària pel 
Consistori. Inexplicablement, el govern de 
l’Ajuntament ha rebutjat bonificar la implantació 
d’activitats al nucli antic, la racionalització de 
les llicències per obres menors, la bonificació 
en el cas de persones amb discapacitats amb 
independència de la seva edat, o bonificar 
la promoció de l’esport base o de l’esport 
femení.

Casal Riudomenc: la informació que convé 
i esbiaixada.

Després de renunciar a projectes tan 
emblemàtics com la piscina coberta o el macro-
complex cultural degut a una mala gestió, el 
govern de CiU pretèn atribuir-se en exclusiva el 
mèrit de la rehabilitació del Casal Riudomenc. 
Això no és estrany si tenim en compte que ja va 
pretendre apropiar-se de l’èxit col·lectiu que fou 
el seu retorn. Però xoca en aquest cas, quan 
és públic i notori que dit projecte es finançarà 
amb el “regal” de 1.088.301€ del Fons Estatal 
d’Inversió Local. A la vista de la propaganda, 
sembla que sigui mèrit de l’equip de govern el 
disposar d’una quantitat taxada de la qual es 
beneficien tots els municipis, inclús que l’alcalde 
i els regidors de govern ho paguin de la seva 
butxaca.

La majoria absoluta de CiU dissol el Patronat 
de Cultura Antoni Gaudí

No és gens sorprenent que sota el mandat del 
que fou regidor de Cultura (i algunes coses 
més) i avui alcalde, se certifiqui la defunció 
d’un patronat el qual mai s’ha pretès dotar 
de contingut. Si bé a hores d’ara la Fundació 
Gaudí s’haurà reunit en data 23 de desembre 
(gràcies a la denúncia dels regidors d’ERC), 
lamentablement el Patronat de Cultura s’ha 
dissolt per manca de voluntat del seu principal 
responsable i president.

Riudoms, 20 de desembre de 2008

Però qui ha treballat per aconseguir aquest 
finançament?

Els grans ajuntaments de l’Estat es troben 
en una greu situació econòmica. Les seves 
queixes, juntament amb les dels més petits, que 
estem en més bona situació, ha estat constant 
i creixent. 

És per això que l’associació de municipis i 
províncies de l’Estat ha pressionat de manera 
intensa al Govern Central. Després de mesos 
de negociacions la Federación Española de 
Municipios y Provincias va aconseguir fer 
entendre al Govern la necessitat d’activar les 
economies municipals, obtenint l’aprovació 
del Decret mitjançant el qual es concedien als 
ajuntaments 177€ per habitant. 

L’Alcalde de Riudecanyes, un dels quatre 

alcaldes catalans present al Consell de la 
FEMP, ja ens havia avisat sobre la proximitat de 
l’acord. Per això, ja teníem tota la documentació 
preparada per a destinar aquests diners a 
finançar una part de les reformes del Casal 
Riudomenc. Poques hores després de la 
publicació del Decret, la Subdelegada del 
Govern Central a Tarragona ens va confirmar 
que la nostra petició seria del tot viable.

La intensitat amb que vam treballar aquests 
darrers mesos, va permetre signar a temps 
l’escriptura de compra del Casal per a presentar-
nos a aquesta subvenció. A més, l’anticipació 
de l’Equip de Govern, encarregant fa temps els 
estudis del Casal, també ha estat clau per a 
poder complir l’estricte calendari que el Govern 
Central ha fixat.

Finalment, destacar que les obres del Casal 
tenen un cost aproximat d’uns 3 milions d’euros. 
Els diners de la subvenció, 1 milió d’euros, no 
seran determinants per poder obrir el Casal 
Riudomenc, però la nostra decisió de destinar-
los a la rehabilitació d’aquest equipament 
ajudarà a assumir-ne una part.

Des d’aquestes línies volem agrair la feina i 
la persistència de la Federación Española de 
Municipios y Provincias en les negociacions 
amb el Govern Central. L’agraïment també 
al President del Govern per haver accedit a 
aquestes justes reivindicacions i haver escoltat 
els ajuntaments.

Riudoms, 20 de desembre de 2008
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

LA DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT DE CULTURA, UN PAS ENRERE

LES COSES CLARES I LA XOCOLATA ESPESSA

POC ATREVITS?

En el passat ple de  l’ajuntament del dia 18 de 
desembre, l’equip de govern va decidir dissoldre 
el Patronat Municipal de Cultura “Antoni Gaudí 
i Cornet””. Aquest patronat fou constituït l’any 
1994 amb la intenció de donar participació a  
les entitats  de Riudoms en la gestió cultural 
del nostre poble. A més comptava amb la 
participació de les associacions de pares  i de 
les institucions escolars de Riudoms així com 
d’una representació dels diferents grups polítics 
que conformaven l’Ajuntament. Va  complir les 
seves funcions d’una forma, diríem que digna , 
en els primers anys de la seva actuació, quan 
els  primers dirigents que va tenir li van donar 
un cert dinamisme. Desprès  va decaure d’una 
forma continuada i  ja feia uns quants anys 
que se l’havia deixat morir d’inanició. No hi ha 

hagut voluntat política perquè aquest organisme 
funcionés  i fomentés la participació en el nostre 
entramat cultural. S’ha optat  per dirigir l’activitat 
cultural directament des del propi ajuntament i 
desestructurar un organisme  que hauria pogut 
continuar fent una feina molt útil si se l’hagués 
dotat de mitjans i recursos perquè complís el 
seu objectiu. 

Aquest patronat haguera pogut decidir o si més 
no aconsellar, per exemple, la destinació que se 
li donarà a l’actual edifici de la Casa de Cultura,  
un cop els equipaments de la  Biblioteca de la 
Plaça de l’Arbre entrin en funcionament. Hagués 
pogut ser una eina molt útil  per gestionar el nou 
Casal, que aviat es començarà a rehabilitar o 
perquè funcionés l’Emissora Municipal o per 
activar d’una vegada el Museu Municipal, amb 

les peces que un dia uns esforçats riudomencs 
van recollir i ara s’estan fent malbé en un 
magatzem municipal. 

El nostre equip de govern ha desmantellat 
aquest organisme perquè en el fons no creu 
en la participació ciutadana i  s’estima més 
gestionar  des del propi ajuntament  tot allò 
que afecta a l’activitat cultural de Riudoms. 
Nosaltres creiem que s’ha fet un pas enrere.

Riudoms, 20 de gener de 2009

Aquesta dita, sovint emprada quan es tiren es 
fuig d’estudi amb arguments enrevessats o 
amb fets incomprensibles, és del tot apropiada 
en vista dels lamentables nivells d’informació 
municipal. Les coses clares és allò que hauria 
d’esperar el poble de l’equip de CiU en aquest 
govern.

Malgrat que el govern municipal de CiU fa anys 
i panys que perdura, aquesta nova majoria 
absoluta, no ha suposat cap canvi de fons: Hem 
canviat la cultura popular per una populista, tot 
mantenint un estil polític dedicat al clientelisme 
en lloc de buscar el millor pel poble. Malgrat 
fer servir la poc concreta expressió “generar 
riquesa” fins a límits d’avorriment, la realitat 
és ben magra: Quina ocupació real han generat 
per als riudomencs aquests anys d’”abundància” 
econòmica? Quantes noves empreses ajudaran 

a mantenir l’Ajuntament (primera empresa local 
per volum de treballadors)?

La bona voluntat que a qualsevol representant 
municipal se li suposa, no és suficient sense 
preparació, capacitat i esperit de diàleg i 
col·laboració amb la totalitat d’aquells que 
integren el plenari de l’Ajuntament.

L’única i real “millora” imputable a l’acual govern 
de Convergència és un gran esforç en la 
promoció, propaganda i difusió de les qüestions 
més normals o l’atribució en exclusiva de mèrits 
aliens o compartits.

Destaca un recull fotogràfic extens que segueix 
totes les festes i estacions de l’any: el mes 
passat Reis i aquest Sant Sebastià, i Setmana 
Santa, i Reviu les Places, i Bicicletada, i Fira... 

i així quatre anys (no ens enganyem: Nadal 
no és mèrit de l’alcalde, i qualsevol govern a 
l’Ajuntament organitzaria els esdeveniments i 
cavalcades que pertoquessin).

Tot menys donar una informació amb cara i 
ulls de l’activitat municipal. Començant pel Ple. 
Rebutjada la proposta de reactivar l’emissora 
municipal en aquest sentit, i gràcies a la 
televisió, els riudomencs coneixem millor 
els plenaris d’ajuntaments com Cambrils o 
Reus, que no pas els del nostre municipi.

Riudoms, 20 de gener de 2009

Recentment, el Ple de l’Ajuntament de Riudoms 
ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 
2009.

Tot reflectint el context econòmic general que 
patim tots els ciutadans, l’Equip de Govern ens 
vam esforçar en fer uns pressupostos austers 
que anessin en consonància amb la reducció de 
l’activitat econòmica real.

Hem aplicat una important contenció de les 
despeses, de manera que el pressupost presentat 
per l’Equip de Govern representa una reducció del 
2,3% de la despesa ordinària de l’ajuntament.

Aquest important esforç permetrà continuar 
prestant uns serveis de qualitat, però sense 
haver de disparar els impostos que, entre tots, 
paguem.

Al nostre entendre, el pressupost que hem 

elaborat per a l’any 2009 respon a la realitat 
econòmica que tots coneixem, així com al 
sentir majoritari de la gent de Riudoms que ens 
demaneu prudència.

Ara bé, sempre hi ha qui s’hi gira d’esquena!

Els nostres pressupostos van estar qualificats 
pels representants d’ERC a Riudoms, que com 
és habitual, hi van votar en contra, de POC 
ATREVITS.

Davant aquesta actitud, ens hem de preguntar: 
Què farien en cas de governar? Uns pressupostos 
expansius en moments de crisi, tot aplicant més 
impostos als ciutadans? Un pressupost amb 
inversions que no es podrien finançar sense 
que l’endeutament de l’ajuntament superés tots 
els límits? Actuar com si el cicle econòmic no 
s’hagués girat i hipotecar el futur econòmic del 

poble de Riudoms?

Nosaltres pensem que, avui més que mai, els 
pressupostos han de ser molt realistes i els 
ciutadans hi han de veure el seny i el bon govern 
dels nostres polítics.

Nosaltres pensem que ara, més que mai, no 
es pot posar en risc la bona salut financera 
de l’Ajuntament de Riudoms i, encara menys, 
agreujar la situació econòmica de moltes famílies 
riudomenques que estan passant mesos difícils.

La gent de Convergència i Unió, els que de 
veritat tenim el deure i l’obligació de governar 
bé Riudoms, no caurem en l’error de confondre 
prudència amb poc atreviment.

Riudoms, 20 de gener de 2009
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A cada casa, arriba Nadal i Reis
Nadal va arribar a Riudoms de la mà del 3r Mercat de Nadal. Diumenge, 14 
de desembre, al voltant del tradicional pessebre, dissenyat i construït per la 
Brigada Municipal, els 16 comerços participants ens oferien la possibilitat 
de fer una gran part de les compres nadalenques.

L’Escola de Música va oferir, el 16 de desembre, una Audició musical i el 19, 
una Cantada de nadales pels carrers i el Concert de Nadal a l’església.

La Coral Dolça Catalunya va cantar el Cant de la Sibil·la a la Missa del Gall.

Sant Esteve va ser el dia triat pels Patges Reials per venir a recollir les 
cartes de tots els nens i nenes de Riudoms.

Dissabte 27, el Concert de Nadal que cada any organitza l’Ajuntament de 
Riudoms, va anar a càrrec del Grup Independent d’Art, que va oferir-nos 
un excel·lent espectacle musical anomenat “Un Nadal diferent”, tot fent un 
repàs a  peces musicals de totes les èpoques, en format play-back.

El 29 i 30 de desembre, el Pavelló es va transformar novament en Parc 
de Nadal. Tallers i activitats organitzades per entitats locals, videojocs, 
rocòdrom i atraccions van fer per dos dies, el Parc de Nadal riudomenc.

L’Home dels Nassos és un personatge que es diu que té tants nassos com 
dies li queden a l’any... Només se’l pot veure, el trenta-u de desembre. 
Enguany, es va passejar per Riudoms després de molts anys de no deixar-
s’hi caure, gràcies a la iniciativa de l’Eudald Salvat Cases que va donar 
forma a la cercavila que l’acompanyava.

El 5 de gener va arribar un altre moment màgic: la Cavalcada dels Reis 
d’Orient que venir a Riudoms acompanyats pels més de cent membres del 
Seguici Reial, carrosses, una miqueta de carbó i moltes sorpreses. Des del 
balcó de la Casa de la Vila van saludar tot el poble, anunciant que portaven 
tres regals molt especials: PAU, AMOR i FELICITAT, representats pel Colom 
de la Pau, una pluja de pètals de rosa i un esclat de confetti. A l’Església 
van repartir molts regals als nens i nenes que van anar a rebre’ls. Altres, 
van trobar els seus obsequis a tots els balcons i finestres, gràcies al treball 
dels patges i a la màgia reial de la que poden fer ús.

Ses majestats ens van encarregar que es transmetés el seu agraïment i 
alegria per la recepció multitudinària que Riudoms els va oferir. Feliciten 
a tots el que van fer possible la Cavalcada i agraeixen l’escalfor dels que 
els van anar a rebre i, encara que hi hagi crisi, van prometre que tornarien 
l’any vinent.

Les barretines donaven color als joves cantors

Els Patges Reials es van avançar per a recollir les cartes

El Parc de Nadal diverteix i forma el jovent

En el Seguici Reial hi participen més de cent persones

“Un Nadal diferent” amb sorpreses i qualitat

L’Home dels Nassos és una antiga tradició popular


