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Una biblioteca és 
fonamental per a 
qualsevol poble. 

D e  l a  m a t e i x a 
manera que, per 
a fer-nos grans, 
n e c e s s i t e m 
alimentar-nos amb 
menjar, per créixer 
com a persones, 

ens cal un altre tipus d’aliment, en aquest cas, 
intel·lectual. Aquest, el podem trobar, amb abundància, 
a les biblioteques.

En una biblioteca hi trobarem qualsevol informació 
històrica, literària, científica, poètica i també, per 
descomptat, gran quantitat de contes per als més petits. 
Els prestatges de les biblioteques estan plens de vida. 
Estan plens de centenars de personatges, d’autors 
i d’històries que estan esperant que els lectors els 
convidem a passar un temps a casa nostra.

Tenint present la importància que té per a una població 
disposar d’una biblioteca amb les millors condicions, fa més 
de quatre anys que vam assumir que l’actual començava a 
quedar petita i antiquada. Calia començar a planificar el camí 
per a poder-ne posar una altra de nova al servei del nostre 
poble. Una altra que fos més àmplia, amb més continguts, 
amb més serveis, més accessible per a les persones amb 
mobilitat reduïda i més adequada als temps actuals.

Així doncs, vam encarregar el projecte tècnic necessari 
i, a la vegada, vam començar a buscar el recolzament 
financer d’altres administracions que participessin en el 
finançament de la construcció d’aquest nou equipament 
cultural.

Després de múltiples gestions vam aconseguir el suport 
econòmic necessari per a fer front al 1.200.000 euros 
pressupostats.

Concretament, hi destinarem 316.000 euros del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, 396.500 
euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del 
Departament de Cultura i els 496.500 euros restants 
aniran a càrrec de l’Ajuntament de Riudoms.

Una vegada ha pogut estar tot a punt, i sobretot, el 
finançament completament garantit, el dissabte 28 de 
febrer de 2009 vam posar la primera pedra d’aquest nou 
projecte.

Van ser molts els riudomencs i les riudomenques, petits i 
grans, que van voler participar activament d’aquest acte 
d’inici de les obres. D’aquí una mica més d’un any, quan 
es pugui obrir al públic la nova Biblioteca Municipal Antoni 
Gaudí, serà el poble sencer el que es podrà beneficiar 
d’aquesta altra millora per a tot Riudoms.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Comença la construcció de la nova Biblioteca

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 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

Cada dissabte, l’Hora del Conte omple l’àrea infantil de la Biblioteca Municipal
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El dissabte, 28 de febrer de 2009, a partir de 2/4 d’11 del matí, a la plaça de 
l’Arbre, va tenir lloc l’acte de col·locació de la 1a Pedra de la nova Biblioteca 
Municipal “Antoni Gaudí i Cornet” de Riudoms.

Més de 300 persones van acompanyar en aquest acte el President de la 
Diputació de Tarragona, Sr. Josep Poblet, el director dels Serveis Territorials 
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Adam Ranyé i l’alcalde de Riudoms, Sr. Josep M. Cruset.

Prèviament, les autoritats havien visitat la Casa Pairal de la família Gaudí 
i la remodelació de la Plaça de l’Arbre. A continuació, van posar la primera 
pedra d’aquest nou equipament cultural que properament es posarà a 
disposició de tot el poble de Riudoms.

Durant l’acte, es va oferir la possibilitat de participar-hi als més petits, a 
través dels seus dibuixos i de la seva feina “simbòlica”.

Es va tancar la jornada amb una especial “Hora del Conte”, explicat a l’espai 
que ocuparà en el futur la nova Biblioteca Municipal Antoni Gaudí.

Col·locació de la 1a Pedra de la nova Biblioteca 
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Aquestes darreres setmanes s’han realitzat millores en alguns carrers. Un 
primer grup d’actuacions ha consistit en aixecar els trossos de vorera que 
estaven en més mal estat i tornar-los a reconstruir per tal que tornin a estar 
en òptimes condicions.

A més a més, s’han fet diferents actuacions per eliminar barreres 
arquitectòniques. La més necessària ha estat la modificació dels punts de 
llum d’un tram del carrer Molins Nous. Aquests fanals, col·locats des de fa 
molts anys, estaven situats de tal manera que les cadires de rodes o els 
cotxes de nens petits tenien dificultat per passar per la vorera.

També s’han col·locat, a petició de diferents veïns, nous senyals de trànsit i 
miralls que donen una major seguretat en la circulació.

Finalment, d’acord amb la planificació de la Regidoria de Serveis Públics, 
s’ha fet el repàs periòdic dels clots que havien anat apareixent.

Part de les millores s’han dut a terme al Barri Ferran

El desplaçament del fanal millora la circulació dels vianants

Millores dels carrers

L’Ajuntament de Riudoms és propietari de sis parcel·les situades al costat 
mateix d’on, properament, s’ha de construir la nova escola CEIP Cavaller 
Arnau, en la urbanització, recentment acabada, coneguda com El Campàs. 
Aquests solars tenen accés des de l’Avinguda dels Germans Nebot i es 
troben situats en una urbanització que el seu promotor ha volgut dotar d’uns 
acabats de gran qualitat.

Una vegada finalitzada la urbanització, l’Ajuntament posa a la venta aquests 
solars de manera individualitzada (es poden adquirir les parcel·les d’una 
en una) i els diners que se n’obtinguin es destinaran a construir una part 
dels equipaments que estan previstos a Riudoms.

Així doncs, si algú de la vostra família vol anar-hi a viure, us podeu posar 
en contacte amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Riudoms per tal 
de demanar tota la informació que creieu convenient (977 85 03 50).

Donat que el termini per a presentar les ofertes quedarà marcat pel Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Província, 
també podeu consultar les dates exactes trucant als Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Riudoms.

Vols viure tocant a la nova Escola?

- 2 parcel·les laterals de 225,10 m2 de solar, en les que es poden 
construir una planta baixa i dues plantes pis, fins a un total de 
225,10 m2 de sostre. 
Preu de cada parcel·la lateral: 144.064 euros

- 4 parcel·les centrals de 150 m2 de solar, en les que es poden 
construir una planta baixa i dues plantes pis, fins a un total de 
150 m2 de sostre.
Preu de cada parcel·la central: 90.000 euros

Què es posa a la venda?

La reparació de les voreres evitarà possibles accidents
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En els darrers mesos s’han produït robatoris en masies i locals del terme 
municipal i ja des dels primers fets, l’Ajuntament va recollir la preocupació 
dels pagesos i veïns de Riudoms. Aquesta situació es va tractar en la reunió 
de coordinació que periòdicament té lloc entre els màxims responsables 
dels Mossos d’Esquadra al Baix Camp, l’Alcalde, el regidor de Seguretat 
Ciutadana, el regidor d’Agricultura i el Coordinador de la Guàrdia Urbana.

En aquest mateix moment es van dissenyar els mecanismes necessaris, tant 
preventius com d’investigació, per tal d’intentar posar solució als robatoris 
en els masos del terme. 

Comprendreu que alguns dels dispositius no poden ser obertament 
explicats, per evitar la pèrdua d’efectivitat, però sí que es pot posar en 
coneixement de tots els riudomencs les següents actuacions que des de 
fa temps s’estan duent a terme:

• Controls conjunts entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana 
de Riudoms en les principals vies de comunicació del nostre terme.

• Controls conjunts en els camins rurals, per tal d’anar documentant 
els vehicles i individus que, sense aparent justificació, circulen per 
aquestes vies.

• Desplegament d’agents i vehicles de paisà pel terme municipal, fent 
especial èmfasis en aquells punts on hi ha hagut més incidència de 
robatoris.

• Vigilància del terme des de punts que permeten una visió d’àmplies 
zones.

• Desplegament, en moments de la setmana més problemàtics, d’un 
dispositiu extraordinari en que encara un major nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana fan un control sobre la 
totalitat de vehicles que entren i surten del terme de Riudoms.

• En els casos en què, lamentablement, s’hagi produït un acte 
delictiu, la policia científica recull mostres per avançar les tasques 
d’investigació.

• Mecanisme entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, 
mitjançant el qual els veïns que vulguin no cal que es desplacin a fer 
la denúncia a la comissaria de Reus i poder-la fer a Riudoms.

Paral·lelament, s’han destinat més efectius de la Unitat d’Investigació dels 
Mossos d’Esquadra i s’han organitzat operatius addicionals per part de l’Àrea 
de Recursos Regionals Operatius, destinats a intervencions més especials.

Com a resultat d’aquestes accions coordinades entre els dos cossos, s’han 
obtingut resultats significatius:

• S’han avortat intents de robatoris, en els que també s’han requisat els 
vehicles robats que eren utilitzats pels presumptes autors delinqüents.

• S’han detingut, i posat a disposició judicial, un nombre important de 
persones a les que se’ls han pogut imputar molts dels robatoris que s’han 
efectuat darrerament a Riudoms. 

• S’ha recuperat força quantitat de material sostret i s’ha pogut retornar 
als seus propietaris.

Malgrat això, la problemàtica encara no s’ha solucionat del tot i els Mossos 
d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i tot l’Ajuntament de Riudoms s’hi segueixen 
dedicant intensament.

La nostra extensa xarxa de camins, carreteres, barrancs i rieres que creua 
en tots els sentits el terme municipal de Riudoms ofereix múltiples i ràpides 
via d’escapada pels delinqüents i per tant afegeix una gran dificultat a l’esforç 
que actualment realitzen els diferents cossos de seguretat. És per això que es 
necessita la col·laboració ciutadana per a millorar més la situació actual. 

Qualsevol ciutadà que detecti un vehicle sospitós, pot anotar-ne la 
matrícula i trucar immediatament a la Guàrdia Urbana de Riudoms 
(609 90 20 90) o bé als Mossos d’Esquadra (112) per a que es puguin 
iniciar les comprovacions i accions necessàries. 

Ampliació de la plantilla de la Guàrdia Urbana

En aquest mateix ordre de coses, i continuant la línea de millora del servei que 
ofereix la Guàrdia Urbana de Riudoms fa pocs dies es va incorporar un nou 
membre a la plantilla, que està formada en aquest moment per 9 agents.

Possibles molèsties

Finalment, tant l’Ajuntament de Riudoms com el cos dels Mossos d’Esquadra 
volen demanar disculpes per l’alteració del dia a dia que puguin ocasionar 
els continuats controls en carreteres, carrers i camins.

Desplegament sense precedents contra els robatoris

Les reunions de Coordinació preparen els dispositiu de seguretat

Dispositius conjunts entre els Mossos i la Guàrdia Urbana

Els controls i la vigilància s’estan traduïnt en detencions

Material intervingut en les operacions realitzades
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Punts Tu Ajudes de Caixa Tarragona
Els projectes riudomencs presentats al programa Tu Ajudes’09 són:

La Colla Gegantera de Riudoms aquest any celebra els 10 anys del gegant 
Antoni Gaudí. Per aquest motiu està preparant una trobada de gegants molt 
especial. Amb gegants de Costa Rica, Portugal, Brasil, el Congo, Mallorca, 
Saragossa i de la resta de Catalunya. El codi de votació és el 418 i sol·liciten 
un ajut de 12.000 euros.

La Fundació Beat Bonaventura Gran de Riudoms té, entre els seus 
objectius, la promoció i divulgació de la vida i obra del franciscà Miquel 
Baptista Gran Peris, el Beat Bonaventura de Riudoms. Aquesta entitat 
va adquirir la propietat de la Casa Natal del Beat Bonaventura i, tan aviat 
com sigui possible, vol realitzar les obres d’adequació i condicionament 
per a l’obertura al públic d’aquest edifici, així com altres activitats que han 
d’ajudar a la promoció de la figura d’aquest fill il·lustre de Riudoms. El codi 
de votació és el 533 i sol·liciten un ajut de 30.000 euros.

L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms, amb el propòsit 
de revifar la cultura del teatre a Riudoms, presenta el Grup de teatre “Ben 
Avinguts” i necessita la vostra col·laboració per a utilitzar els punts cedits 
en la adquisició d’un equip de microfonia per millorar l’audició. El codi de 
votació és el 664 i sol·liciten un ajut de 3.000 euros.

Considereu la possibilitat de donar els vostres Punts Tu Ajudes a aquestes 
propostes sorgides de les entitats del poble de Riudoms. Recordeu que 
podeu votar a través del web www.tuajudes.com o a qualsevol oficina de 
Caixa Tarragona entre l’1 de març i el 30 d’abril de 2009.

Diumenges Gaudinians
Prop de 200 riudomencs i riudomenques han visitat a Reus i Riudoms els 
equipaments dedicats a l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet.

Els diumenges 15 de febrer i 1 de març de 2009, les famílies sòcies de 
l’AMPA del CEIP Beat Bonaventura Gran de Riudoms van poder gaudir en 
família dels “Diumenges Gaudinians”.

Aquesta activitat ofereix, a totes les entitats riudomenques que ho demanin, 
l’oportunitat de realitzar una visita gratuïta i guiada al Gaudí Centre de 
Reus, on s’experimenta d’una manera visual i tàctil l’obra de Gaudí i a la 
Casa Pairal de la família Gaudí de Riudoms, on s’aprofundeix sobre els 
orígens i la vida de l’arquitecte.

Aquestes visites, han estat possible en aplicació del conveni de col·laboració 
conjunta per a la promoció, per part d’ambdós municipis, de la vida i l’obra 
de l’insigne arquitecte Antoni Gaudí i Cornet que el passat 7 d’octubre de 
2008 van signar els ajuntaments de Reus i de Riudoms.

Per a més informació i inscripcions us podeu posar en contacte amb el 
Regidor de Cultura: esalvat@riudoms.cat o trucar al telèfon de la Casa de 
Cultura: 977 76 82 58.

Els Diumenges Gaudinianes s’han fet en família

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
CENTRES EDUCATIUS DE RIUDOMS, CURS 2009/2010

PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA
Llar d’infants “Picarols” (0 – 3 anys)    del 4 al 15 de maig    del 8 al 12 de juny
Col·legis de Primària (3 – 12 anys)    del 23 de març al 3 d’abril    del 8 al 12 de juny
ESO (12 – 16 anys)    del 23 de març al 3 d’abril    del 8 al 12 de juny
Batxillerats i Cicle Formatiu (16 – 18 anys)    de l’11 al 22 de maig    de l’1 al 7 de juliol
Escola Municipal de Música    del 14 al 30 d’abril    de l’1 al 10 de juliol

Els més petits del poble van al teatre
El 4 de febrer, els alumnes de P2 de la Llar d’Infants Municipal Picarols van 
fer la seva primera excursió amb autocar. Només arribar a la Llar es van 
posar en grups per anar pujant, juntament amb les educadores i un grup 
de mares voluntàries, per anar al teatre del col·legi La Salle de Reus. 

Allí van poder veure l’obra de teatre Els Tres Porquets, una obra feta amb 
titelles i adaptada per a nens petits. Va ser una experiència única pels 
46 alumnes, ja que molts no havien anat mai en autocar i a més, molts 
d’ells era el primer cop que anaven al teatre a veure un dels contes que 
segurament coneixen més!

Anar al teatre, en bus, tota una experiència!

5a Setmana Cultural de la Música
Del 30 de març al 3 d’abril de 2009, l’Escola Municipal de Música organitza la 
5a Setmana Cultural, oberta a tothom amb el següent programa d’actes:

Dilluns, 30 de març, a les 19,30h, Concert d’Stick, a càrrec de 
Guillermo Cides.

Dimarts, 31 de març, a les 19,30h, Concert de Professors, a 
càrrec dels professors de l’Escola de Música de Riudoms.

Dimarts, 31 de març, a les 20,30h, Xerrada sobre Musicoteràpia, 
a càrrec de Mar Martori.

Dimecres, 1 d’abril, a les 18h, Concert del Grup de Violoncels, 
a càrrec de l’Escola Municipal de Manlleu.

Dimecres, 1 d’abril, a les 19,30h, Cinema, amb la pel·lícula “Això 
és ritme!”.

Dijous, 2 d’abril, a les 19,30h, Concert del Grup de Vent, a càrrec 
del Conservatori de Vila-seca.

Divendres, 3 d’abril, a les 19,30h, Concert de Cloenda, amb el 
Duet de Guitarres “Mascarade”.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

OLOR DE SOFRE

RECTIFICACIÓ

LA JUSTÍCIA ...

El Parlament europeu va aprovar, el novembre 
de l’any passat, una nova normativa per regular 
el mercat d’articles pirotècnics, amb l’objectiu 
d’augmentar la seguretat dels consumidors i 
contribuir a reduir el número d’accidents i la 
seva gravetat.

Segons dades de la Comissió Europea, cada 
any es produeixen 45.000 accidents relacionats 
amb focs artificials a Europa, especialment 
entre els joves per manipulació incorrecta en 
festes i dates assenyalades, com Sant Joan, 
per contra la mateixa Federació de Diables i 
Dimonis de Catalunya posa de manifest que 
les companyies asseguradores classifiquen els 
correfocs com a activitat de poc risc, ja que tan 
sols registren una sinistralitat del 0.6%, i tot per 
casos lleus.

Si aquesta normativa s’apliqués fil per randa, 
suposaria la desaparició de la gran majoria de 
les colles infantils, i posar molts pals a les rodes 
a la realització d’una tradició cultural com es 
els correfocs i el ball de diables, tant arrelada a 
Riudoms i a molts pobles de la comarca.

Les recents paraules del ministre d’indústria 
Miguel Sebastián al congrés dels diputats, on 
afirmava que les festes del foc “en cap cas es 
veuran perjudicades”, la mateixa Federació 
de Diables i Dimonis de Catalunya diu que 
detecta en Joan Rangel, delegat del govern 
a Catalunya,  una voluntat de parlar sobre el 
tema i trobar-hi una solució satisfactòria i les 
declaracions del diputat del PSC de Tarragona 
Francesc Vallès afirmant que “L’aplicació al 
nostre país de la nova normativa europea sobre 

pirotècnia no perjudicarà festes populars amb 
tanta tradició a les comarques tarragonines 
com els correfocs o els diables”, deixen clara 
la nostra postura davant d’aquest tema.

Els socialistes defensarem allà on calgui que 
aquest patrimoni, que forma part de la nostra 
identitat cultural, es mantingui com ara, i que a 
cada festa major de Sant Jaume,  a Riudoms 
se segueixi sentint olor de sofre i pólvora, cosa 
significarà que les nostres tradicions segueixen 
més vives i segures que mai.

Riudoms, 20 de gener de 2009

Després dels anys de vida d’aquest pretés 
Butlletí d’Informació Municipal, el regidors del 
grup municipal d’ERC-AM, principal grup a 
l’oposició i alternativa de govern, restem més 
o menys acostumats a l’excés de propaganda 
i la informació parcial que en aquestes pàgines 
s’ofereix.

Allò que el nostre grup no esperava (digueu-
ne bona fe), és que en aquest Butlletí, pagat 
per tots, s’hi donés informació contrària 
als fets. En l’escrit del grup de CiU del passat 
Butlletí núm. 66, referint-se a la renúncia a la 
subvenció per la Sala Polivalent, s’afirmava: “En 
el Ple del 16 d’octubre passat, vam aprovar 
aquesta proposta, amb el vot favorable de 
CiU i l’abstenció del PSC, però amb els vots 
en contra d’ERC. Tot i que sigui difícil de 

justificar, es pot arribar a entendre que els 
regidors del PSC s’abstinguessin. El que ja 
no es justifica de cap manera, ni s’entén, és 
que els regidors d’ERC hi votessin en contra. 
Segurament, per a ells, és més important 
intentar desgastar el Govern Municipal!”

D’acord amb l’Acta de la Sessió del dia 16 
d’octubre de 2008, en el punt abans al·ludit: 
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció 
dels Srs. Salvador Mestre, Santi Llurba, 
Lucía Martínez...Renunciar a la subvenció 
concedida...”. És a dir, que contrariament a 
allò manifestat, els dos grups a l’oposició es 
van abstenir i ningú hi va votar en contra. A 
data d’avui encara és hora que es rectifiqui.

Estem obligats a enviar aquest escrit el dia 20 

del mes anterior (de vegades amb dos mesos 
d’antelació vista la irregularitat de la publicació), 
i podria ser que 5 mesos més tard es publiqués 
la rectificació juntament amb el present escrit. 
Tal com acabem de comprovar, serien les dues 
coses absolutament certes del butlletí que avui 
estàn llegint.

Ja s’ha dit que els escrits dels grups s’envien 
amb un més d’antelació i, per tant, desconeixem 
el contingut del Butlletí on seràn publicats.

L’escrit de CiU al Butlletí d’octubre 2008, 
començava: “Com bé ha explicat l’alcalde en 
el seu article...”

Riudoms, 20 de febrer de 2009

Desgraciadament, una tongada de robatoris en 
masos, molt coincidents en el temps, han fet que 
darrerament s’hagi parlat de la seguretat.

Tots heu comprovat com, des de fa força 
mesos, l’Ajuntament de Riudoms ha augmentat 
els recursos destinats a Seguretat Ciutadana. 
S’ha afavorit una millor formació dels agents, 
s’ha instaurant la figura del Coordinador de la 
Guàrdia Urbana, s’ha ampliat la plantilla fins a 
9 guàrdies, s’ha dotat d’un millor equipament i 
vehicles... Aquests fets, juntament amb l’esforç 
i la professionalitat dels agents, ha convertit la 
Guàrdia Urbana de Riudoms en un cos eficient i 
referent per altres municipis.

A més, amb l’arribada dels Mossos hem pogut 
articular dispositius conjunts i coordinar operatius 

de vigilància que han augmentat l’efectivitat dels 
recursos i la seguretat.

Això ha provocat un augment del nombre de 
detencions efectuades, del material que s’ha 
pogut recuperar i retornar als seus propietaris, 
dels controls dissuasoris que s’han pogut 
coordinar, etc. 

Malgrat tot això, de vegades, aquest esforç queda 
anul·lat per una crua realitat: la justícia és tova i 
els delinqüents aviat tornen al carrer, això sí, 
més envalentits per aquest fet. L’esforç dels 
agents és inútil quan la justícia no actua com 
esperem els ciutadans.

Un exemple clar. A les tres de la matinada del 8 
de febrer, una patrulla de la Guàrdia Urbana de 

Riudoms va escorcollar un cotxe sospitós, amb 
cinc individus amb antecedents delictius que 
portaven passamuntanyes, guants i diferents 
eines dins el vehicle. Els indicis eren clars, però 
la dura realitat va fer que quan els Mossos van 
arribar se’ls hagués de deixar marxar perquè 
legalment no hi havia prou indicis de cap intenció 
delictiva.

Ara no s’hi val a badar! Els polítics dels diferents 
parlaments encarregats de redactar les lleis 
cal que actuïn amb rapidesa i ajustin la llei a la 
nova realitat de tot l’Estat. Ara més que mai els 
ciutadans necessitem que la justícia sigui 
ràpida i contundent.

Riudoms, 20 de febrer de 2009
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Carnaval, sense un ral!!!
Les circumstàncies sòcioeconòmiques que ens toca patir han estat l’eix 
sobre el que ha girat enguany el Carnaval de Riudoms. Amb el lema “amb 
una sabata i una espardenya” la Comitiva del Carnaval, sempre oberta a 
qui en vulgui formar part i formada per voluntaris que només tenen al cap 
les ganes de divertir-se, i alhora de donar forma al carnaval riudomenc, 
s’han posat el que tenien a mà i hem portat a escena totes les trifulgues 
del Rei Carnestoltes.

El programa d’actes ha seguit la transgressió ortogràfica engegada l’any 
passat emprant termes i paraules pròpies del dialecte col·loquial riudomenc, 
amb la sana voluntat de provocar somriures i alhora preservar algunes 
paraules que no han entrat a formar part dels diccionaris oficials però sí 
que responen a la tradició oral de la gent del nostre poble.

Per començar, el Dijous Gras es va celebrar amb una Berenada pels nens 
i nenes del CEIP Beat Bonaventura, del CEIP Cavaller Arnau i de la Llar 
d’Infants Picarols. Van passar-s’ho molt bé amb el grup d’animació “Encara 
Farem Salat”. La implicació del professorat dels tres centres, de les cuineres 
i de les AMPA del CEIP Beat Bonaventura i del CEIP Cavaller Arnau va 
fer possible l’èxit de la festa i que s’aconseguís repartir més de sis-centes 
racions de xocolata amb melindros, en menys d’un quart d’hora!

La gastronomia és sempre un dels àmbits amb més transcendència de les 
festivitats. A través de receptes i productes propis de Carnaval ens arriba la 
tradició i els costums d’altres temps. Com a homenatge a aquests productes 
tradicionals, que també els podeu trobar a la venda en els comerços locals, 
es duu a terme el Ressopó a la Plaça de l’Om, on tothom pot tastar un efímer 
menú a base de botifarra d’ou, coca d’ou i de llardons i la beguda típica del 
Carnaval de Riudoms: l’Aigua de Foc pels més grandots i l’Aigua d’Espurnes 
pels més petitots. I tastant, tastant, va arribar el Rei Carnestoltes! 

Fent gala de molts pocs recursos, el Rei va arribar amb tot el seu seguici 
immers en els ritmes dels feliços anys vint,... aquells d’abans la crisi del 29! 
Va enfilar-se al balcó de l’Ajuntament Postís, on va fer la lectura del seu 
discurs, repassant l’actualitat en clau d’humor, finalitzant els parlaments amb 
el “petardu” que dóna per començat el cap de setmana més boig de l’any. 
Un eixerit cos de ball ens va oferir diverses coreografies i tot va acabar amb 
un Ball del Moc improvisat amb música de llauna.

Diumenge, al Pavelló Municipal va tornar la gresca amb l’Animació Musical 
i el Concurs de Disfresses. Més d’un miler de persones, grans i petites, la 
majoria lluint elaborades i divertides disfresses, van ballar a molt bon ritme fins 
abans de l’entrega dels premis del Concurs de Disfresses, que consta de 9 
categories. Potser el premi que feia més goig eren els magnífics lots d’embotits 
que simbolitzaven els dies de gola i empatxos. En acabar, el Duet Perfils va 
amenitzar el Ball de Casats fins que les forces van anar minvant.

Els tràgics fets posteriors, fins el Dimarts de Dol, semblaven estar anunciats, 
només calia “beure” el ritme de vida de sa Majestat el Rei Carnestoltes. 
La Capella Roent es va poder visitar a la Casa de Cultura, des de les sis 
de la tarda. A dos quarts de nou, la Solemne Rua Mortuòria, amb totes 
les escassetats de mitjans possibles, va sortir cap a la Plaça de l’Església, 
passant pels carrers del centre del poble. Una pila de feixines esperava per 
servir de combustible en la cerimònia de crema del cos del malaguanyat 
rei. Tots els qui acompanyaven el seguici fúnebre s’esforçaven en aparentar 
tristesa, inclòs el notari que va fer la lectura del testament, però el cert és que 
esperaven amb impaciència que el rei cremés per poder-se acostar on se 
servia l’Aigua de Foc i l’Aigua d’Espurnes, i 
consumir les últimes hores ballant i cantant 
abans no arribés la feixuga i avorrida 
Quaresma. Després de la lectura del 
testament i crema del cos corrupte del 
rei Carnestoltes es va repartir una relíquia 
en forma de peu, per rememorar la sabata 
i l’espardenya dels dies anteriors i una 
esquela bastant mal fotocopiada.

Des d’aquestes línies, la Regidoria de 
Festes de l’Ajuntament de Riudoms vol 
fer una agraïment a totes les persones 
que integren la Comitiva del Carnaval i 
que dediquen part del seu temps a donar 
forma, sentit i contingut a una tradició que 
es remunta a temps ancestrals.

El Dijous Gras encetava el Carnaval a les escoles

El seguici del Rei Carnestoltes rememorava els “feliços anys 20”

Gran expectació a la plaça de l’Om, esperant el Rei Carnestoltes

El Diumenge de Carnaval, amb el Pavelló ple de disfresses

Que en pau reposi el 4t Rei de la 3a Generació de Carnestoltes


