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Temps de Reflexió i Convivència

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció,  
Director de la Fira de l’Avellana

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

Horari de visites:
Dimarts de 18h a 20h 

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 Econòmiques

Horari de visites:
Dimarts de 19h a 21h

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes,  
Joventut

Horari de visites: 
Dilluns de 13h a 14,30h

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Sanitat, Protocol,
Seguretat Ciutadana, Circulació 

Horari de visites:
Dilluns de 19h a 20h

PeR a PodeR-vos donaR un milloR seRvei, us ReComanem que ens demaneu CiTa PRèvia

En aquestes dates nadalenques tots tenim, en major o menor mesura, 
la necessitat d’efectuar diverses compres.

Des de l’Ajuntament de Riudoms us volem fer saber als més nous i 
també recordar als de tota la vida que al nostre municipi disposem 
d’una extensa xarxa de botigues, serveis i comerços, alguns amb 
una llarga tradició i tots ells amb excel·lents productes, bons preus 
i un servei molt proper.

En aquests moments tan especials en què es combinen els anhels de pau 
i prosperitat amb els de superació d’aquesta crisi fem també una crida 
per a que marxi del nostre poble la menor quantitat possible de diners.

El nostre desig per aquestes festes és que pugueu trobar tot allò que 
us convingui als comerços i serveis de Riudoms. Proveu-ho!

AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Regidoria de Promoció Econòmica

CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE RIUDOMS

El fred hivernal fa 
dies que acaricia 
el  nostre poble, 
l’olor de llenya dels 
focs a terra es va 
escampant  pe ls 
carrers i les places, 
la dolçor dels torrons 

acompanya les trobades de família i els desitjos de 
felicitat i prosperitat viatgen d’una casa a l’altre.

Sense cap mena de dubte, de totes les festes 
assenyalades de l’any, les de Nadal són les més 
especials. Cadascun dels riudomencs les vivim a la 
nostra manera però, en tot cas, són unes dates que 
no deixen indiferent ningú.

Xiquets i xiquetes que viuen amb il·lusió el seu primer 
Nadal, pares que es desviuen per fer feliços els 
seus fills, estudiants que gaudeixen de més temps 
per a ells, amics i famílies que es retroben després 
de mesos d’allunyament, llars que fan pessebres i 

reben tions a casa seva... però també, gent que viu 
sola, persones que lluiten per aconseguir superar 
una malaltia o un accident, famílies que passen 
penúries econòmiques, éssers estimats que ens 
han deixat i que en aquestes dates trobem a faltar 
especialment...

Segur, també, que per a tots els riudomencs aquests 
són uns dies de reflexió i convivència. Nadal és 
sempre un bon moment per a exigir-nos una major 
dosi de solidaritat i estima vers els demés, per estar 
més a prop els uns dels altres, per fer balanç de l’any 
que s’acaba i per marcar-nos bons propòsits per al 
vinent i també per aconseguir les forces necessàries 
per a continuar endavant. Aprofitem-ho!

Veïnes i veïns, us desitjo de tot cor que passeu unes 
molt bones festes de Nadal i d’Any Nou.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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seguiment de les obres  
de la carretera de vinyols 

l’oli d’oliva verge extra de Riudoms
L’Ajuntament de Riudoms ha tornat a elaborar oli d’oliva verge extra 
procedent dels olivers dels espais públics de Riudoms.

La collita s’ha envasat en diferents formats que serviran per a fer petits 
detalls institucionals quan visiten Riudoms autoritats o grups i així es 
promocionen els productes agrícoles locals.

De la mateixa manera, quan es creu convenient donar un petit present 
també hi ha el costum d’oferir avellanes de Riudoms en diferents 
presentacions: senceres, torrades i envasades al buit, garapinyades o 
recobertes de xocolata.

Revisió de dades per a l’edició d’una 
Guia Comercial

Com a continuació de la Campanya de Nadal de promoció del comerç 
del centre urbà de Riudoms, l’Ajuntament està preparant una Guia 
gratuïta de les empreses, autònoms i serveis del terme municipal 
de Riudoms.

Donat que existeixen autònoms o serveis els quals no tenen l’obligació 
d’haver informat de la seva activitat a l’ajuntament o que les dades de 
què es disposi hagin quedat obsoletes, us demanem que qui tingui 
intenció de formar-ne part, comuniqui les seves dades actualitzades 
a les Oficines de l’Ajuntament de Riudoms, al telèfon 977 85 03 50 
o al correu electrònic ajuntament@riudoms.cat.

Com a resultat de les reunions 
de treball de la Comisió per 
a la reducció de les barreres 
arquitectòniques de Riudoms 
s’han establer t  una sèr ie 
d’aparcaments per a persones 
amb minusvalia que s’han 
instal·lat en llocs propers als 
col·legis, el CAP, la plaça de 
l’Església, la plaça de l’Arbre, 
l’Onada, etc.

Us emplacem a fer un bon ús 
d’aquestes places per tal d’evitar 
sancions i sobretot, molèsties als 
usuaris autoritzats.

aparcaments  
per a persones amb minusvalia

en record dels enterrats al Fossar vell

El Fossar Vell de Riudoms estava situat, com en la majoria de pobles, 
al costat de l’església i va donar servei fins l’obertura, l’any 1865, de 
l’actual Cementiri Municipal.

En motiu de les obres de reconstrucció del Casal Riudomenc van 
aparèixer unes restes que van ser traslladades al cementiri per al 
record de les futures generacions.

El dia de Tots Sants es va dur a terme un senzill acte de record en 
el que es va descobrir un petit monument realitzat amb materials i 
pedres provinents del fossar.

En aquest indret de pau reposa l’ossera del Fossar Vell

Les obres de la carretera de Riudoms a Vinyols que van començar, 
tal com estava previst el mes d’octubre, continuen a bon ritme.

En aquest moment s’està treballant simultàniament en els tres trams 
que són: el tram urbà de Riudoms, el tram entre la rotonda de la 
variant i el terme de Vinyols i el tram final de Vinyols.

Aquesta és una obra impulsada per la Diputació de Tarragona amb la 
col·laboració dels dos consistoris implicats que reduirà notablement 
el risc d’accidents gràcies a l’eliminació de molts revolts perillosos i 
l’augment de l’amplada i comoditat de la calçada.

L’Ajuntament promociona fora vila els nostres productes més apreciats



Ajuntament de Riudoms4

n octubre i novembre de 2009 n Núm. 75

8a Festa de l’oli nou  
i 2a Trobada d’intercanvi de Plaques de Cava

Curs d’organització i gestió d’entitats no lucratives
Emmarcat dins de l’àmbit formatiu de la Regidoria de Cultura , durant els dies 7, 14 i 28 de novembre s’ha dut a terme a la sala d’actes de l’Epicentre 
Gaudí tres sessions del “Curs d’organització i gestió d’entitats no lucratives”, impartit per la Fundació Pere Tarrés, entitat amb una llarga experiència 
en el món de l’educació en el lleure i l’associacionisme i subvencionat per la Diputació de Tarragona. 

Per tal de facilitar l’accés a totes les entitats i col·lectius del municipi, l’Ajuntament de Riudoms ha subvencionat el preu de la matrícula a una persona 
per entitat fins arribar al nombre màxim establert per al bon funcionament de les dinàmiques del curs. 

El curs ha tingut molt bona acollida i han estat 28 els representants de diverses associacions i entitats els qui han pres part d’aquesta activitat 
formativa. El curs ha tractat àmbits legals, fiscals i formals que cal tenir presents dins les estructures associatives de qualsevol àmbit.

donació de l’arbre genealògic 
 de la família Ribas massó

L’historiador local Joan Torres 
Domènech va entrar en contacte 
amb l’advocat barceloní Sr. Marc 
Sagrera Ribas que conservava l’arbre 
genealògic de les nissagues Ribas i 
Massó.

Aquestes famílies van ser propietàries 
de l’immoble que avui és la Casa de 
Cultura Antoni Gaudí i el CERAP. 

Fruit d’aquestes converses hem 
d’agrair la donació d’un complet arbre 
genealògic de la família, elaborat l’any 
1916 i que ara es conservarà a l’Arxiu 
Històric Municipal de Riudoms.

Un doble agraïment al Sr. Marc Sagrera 
Ribas i al Sr. Joan Torres Domènech 
per les gestions realitzades.

Seguint la tradició dels últims anys, la Cooperativa Agrícola de Riudoms 
va organitzar el diumenge 15 de novembre la 8a Festa de l’Oli Nou 
per tal de donar la benvinguda al primer oli de la temporada.

La diada va consistir en l’esmorzar popular en el que es van servir 
més de 1300 àpats, el 4t Concurs d’elaboració d’allioli i el tast guiat 
d’oli seguit d’un maridatge d’aquest oli verge extra DOP Siurana amb 
altres productes típics de la nostra terra.

Va completar la Festa de l’Oli Nou la 2a Trobada d’Intercanvi de 
Plaques de Cava de Riudoms, amb la col·laboració de la Cooperativa 
Agrícola i les Caves Marc Vidal de Riudoms, en la que es va poder 
obtenir la 2a placa de cava especial de 
la trobada riudomenca. 

En la placa de l’any passat apareix 
el conjunt escultòric “La Plegadora 
d’Avellanes” i en la d’enguany la font 
giratòria de la plaça de l’Arbre.

Us animem a col·leccionar aquestes 
plaques de cava amb motius tan 
riudomencs!

El complet arbre genealògic relaciona diversos llinatges de Riudoms
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dues exposicions a la Casa de Cultura
Dues són les exposicions que han passat per la Casa de Cultura en 
aquestes darreres setmanes. 

La primera ha estat una selecció de fotografies del fotoperiodista 
Kim Manresa que portava per títol “Escoles d’altres món” i s’ha pogut 
veure del 19 al 30 d’octubre. 

A través de les instantànies fetes en els seus nombrosos viatges com 
a periodista gràfic, l’autor pretén transmetre la realitat que es viu en 
països subdesenvolupats centrat en l’educació escolar.

Els alumnes dels col·legis Beat Bonaventura i Cavaller Arnau han visitat 
l’exposició i han pogut reflexionar, amb l’ajut dels seus mestres, al 
voltant de l’escassetat de recursos amb els que s’imparteixen classes 
en aquests països i alhora com n’és d’important que revaloritzem els 
recursos que tenim disponibles en la nostra societat.

L’altra exposició, dins dels actes de les Festes del Beat, ha anat 
a càrrec de l’Associació Artsalud, que es dedica a promocionar 
activitats artístiques i de sensibilització envers la malaltia del càncer, 
i concretament el de mama. 

A través de donacions d’obres d’art, bé siguin pintures, escultures, 
poemes, cançons o altres, l’entitat promou la subhasta d’aquestes 
peces i destina els beneficis a projectes d’investigació al voltant 
d’aquesta malaltia, en col·laboració amb la Lliga contra el càncer. 

El divendres 20 de novembre es 
va inaugurar l’exposició amb la 
presència de la seva presidenta, 
la Sra. Elvira Margalef i d’alguns 
artistes participants. 

Aquesta exposició també va ser 
visitada pels nens i nenes de 
Riudoms, on van rebre diverses 
classes artístiques a càrrec de 
Ponç Granollers, Sadurní Martí 
i Pedro Alba.

Premi Cambra a la innovació  
per a olis mallafré

Gestió del Bar del Camp de Futbol
A través d’aquest anunci us fem saber que properament sortirà a concurs 
públic la gestió de les instal·lacions del Bar del Camp de Futbol.

Els interessats en rebre més informació cal que es posin en contacte 
amb l’Ajuntament de Riudoms.

el Correllengua’09 passa per Riudoms

El comitè executiu de 
la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de 
Reus va atorgar el Premi 
Cambra a la Innovació 
a l’empresa riudomenca 
Olis Mallafré SL.

  L’acte de lliurament de 
premis va tenir divendres 
13 de novembre al Casal 
de Montblanc.

L’enhorabona a tots els membres d’aquesta empresa familiar que ha 
aconseguit aquest reconeixement per la seva nova i acurada manera 
de treballar i presentar un producte tan nostre com és l’oli d’oliva.

activitats  
a l’ies Joan Guinjoan de Riudoms

Després d’una colla d’anys de poder ser qualificat de macrocentre, 
l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms –degut a la creació del nou 
centre de les Borges del Camp– ha tornat a la normalitat: com quan 
es va estrenar, ja torna a ser un institut de grandària mitjana, amb 
una piràmide de població d’alumnes perfectament regular en la 
distribució per nivells: 4 grups de primer d’ESO, 3 de segon, 3 de 
tercer, 2 de quart, 2 de primer de batxillerat i 2 de segon. I pel que fa 
al cicle formatiu d’Electromecànica de Vehicles, un grup de primer i 
un altre de segon.

És el volum d’alumnes per als quals es va crear, de tal manera que 
permet de treballar amb comoditat i aprofitament, i sense estretors. 
Això fa l’institut molt eficaç per poder assolir uns resultats acadèmics 
excel·lents. Efectivament, ja és el segon any que tots els alumnes 
que presentem a les proves de Selectivitat –sense cap excepció– les 
superen i poden accedir a la universitat.

A més a més, en els darrers anys, diversos alumnes de batxillerat 
han participat en concursos exposant els seus treballs de recerca. 
Ho han fet en certàmens de Barcelona, Galícia, Andalusia, Tunísia, 
el Brasil i els Estats Units, en els quals han obtingut diversos premis, 
alguns de molt importants.

Un altre aspecte interessant de l’institut són les activitats esportives 
i lúdiques, com l’esquiada, els intercanvis amb alumnes de Suècia i 
els festivals de Nadal i de Sant Jordi. A l’esquiada els alumnes poden 
gaudir d’uns dies a l’alta muntanya, en contacte amb la neu. I en 
els festivals esmentats poden donar a conèixer als seus companys 
habilitats sovint força sorprenents, tant de caràcter gimnàstic, com 
musical, com de dansa, etc.

Dissabte 24 d’octubre va passar per Riudoms el Correllengua 2009.

Aquesta manifestació cívica que pretén potenciar i fomentar l’ús 
de la llengua catalana va estar organitzat i coordinat per la CAL-
Riudoms amb la col·laboració de la Regidoria de Política Lingüística 
de l’Ajuntament de Riudoms.

Les activitats que es van adherir a aquesta edició van ser l’Hora del 
Conte, una cercavila a càrrec del Grup de Tabals de la Colla de Diables 
de Riudoms que va anar des de la plaça de l’Om fins la plaça de la 
Palmera on es va realitzar un mural reivindicatiu i es va oferir un vermut 
popular i per acabar la jornada se’n va fer menció en el darrer concert 
del Riudoms Ressona.
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
NOTÍCIES D’INTERÈS

ORDENANCES FISCALS PER L’ANY VINENT: EL GOVERN 
MUNICIPAL DÓNA LA RAÓ ALS REGIDORS D’ERC

HA PASSAT UN ALTRE ANY I L’OPOSICIÓ CONTINUA SENSE FER 
ELS DEURES

El Govern de la Generalitat aprova el 
Decret de reconeixement de les famílies 
monoparentals

 Un nou decret que reconeix una realitat 
social:totes les famílies monoparentals (les 
vídues; les famílies amb un sol progenitor; les 
famílies on l’exparella no passa una pensió o 
aquesta és insuficient; els progenitors que han 
patit maltractament de la seva ex-parella; les 
famílies on un dels progenitors es troba a la 
presó o a l’hospital)

Un nou decret que posa les bases per augmentar 
els serveis a les famílies monoparentals.

Un nou decret que consolida les polítiques ja 
existents a favor de les famílies monoparentals, 
com l’extensió de l’ajut per infants a càrrec de 
0 a 6 anys; com el fet també que les famílies 

monoparentals rebin ajuts per parts múltiples o 
adopcions.

Avança l’autogovern de Catalunya

Catalunya és la primera CCAA que gestiona els 
permisos inicials de treball per a estrangers   

Aquest traspàs permetrà gestionar l’entrada de 
nous immigrants en funció de les necessitats 
del mercat de treball. 

Seguim impulsant infraestructures de l’aigua, 
tant per l’abastament com per l’agricultura 

Catalunya rebrà més de 224 M€, per part del 
Govern del president Zapatero, per obres del 
cicle de l’aigua, regs i camins rurals.

El 2007, vàrem rebre 135 M€ per obres d’aigua, 
el 2008, 160 M€ i ara, el 2009, 224 M€. En tres 
anys, 90 M€ més.

Aquesta inversió és un impuls definitiu per 
garantir l’abastament d’aigua a Catalunya.

Més recursos per trobar feina

Es posa en funcionament el portal gratuït per 
la recerca de feina “Feina Activa”

El Govern posa al servei d’aturats i empreses 
un nou portal gratuït per trobar feina

El Govern del President Montilla és el primer de 
tot l’Estat en oferir aquest recurs contra la crisi.

El Portal també ofereix informació sobre convenis 
laborals, tipus de contractes i assessorament de 
cara a entrevistes laborals.

Riudoms, 20 d’octubre de 2009

En el Ple d’octubre, va passar l’aprovació 
inicial de la modificació de les ordenances 
fiscals sense cap augment dels preus 
públics.

Si bé és veritat que la tendència de l’IPC en 
aquest context de crisi és a la baixa (la qual 
cosa implicaria rebaixar els tributs que paguen 
els riudomencs pels serveis municipals), el 
govern de CiU no és cap excepció a la regla 
que, com la benzina, quan s’apujen els preus del 
petroli s’augmenta, però quan baixa es manté. 
Tot i així, aquest manteniment és més agraït que 
els habituals increments anuals. Augments en 
les taxes i preus públics que anaven sempre en 
augment, malgrat la “generació de riquesa” i els 
ingressos d’una pilotada urbanística que gairebé 
feien creure que ho tindríem tot pagat.

Malgrat tot, la despesa generada pel creixement 
va en augment, i recents actuacions del govern 
de l’Ajuntament dónen pistes d’on s’anirà a 
buscar els diners. Per exemple, després d’una 
petició informativa absolutament irregular de 
BASE al cadastre de rústica, es preveuen majors 
ingressos en concepte de contribució. El mateix 
alcalde va reconéixer en Ple la irregularitat 
d’aquesta actuació de BASE, organisme que 
actúa per delegació de l’Ajuntament, i es va 
desdir de les seves paraules quan primerament 
havia insinuat que no es cobrarien recàrrecs.

Si vostè ha estat objecte de multes de trànsit 
desproporcionades, sancions urbanístiques 
(algunes després d’anys d’antiguitat), o ara li 
toca pagar de més en la contribució, sàpiga 
que cal agraïr-ho a l’escassa capacitat de 
gestió en la despesa del seu ajuntament.

Una cosa, però, no ha canviat en la modificació 
anual de les ordenances fiscals: com en tantes 
altres qüestions on CiU no vol donar aigua ni 
joc participatiu als regidors que no surten a 
les fotografíes, un any més han fet seves les 
propostes constructives del grup d’ERC: Amb 
un any de retard, s’han acceptat les nostres 
aportacions en temes com la bonificació fiscal 
per obertura i rehabilitació de comerços o les 
bonificacions en el consum d’aigua.

Riudoms, 20 d’octubre de 2009

De la mateixa manera que tothom sap que cap a 
final d’any arriba Nadal, tots els regidors, els que 
estan al govern i els de l’oposició, saben que 
durant l’octubre s’han d’aprovar les Ordenances 
Fiscals per a l’any vinent.

Aquestes Ordenances són una eina de treball 
molt important per a una corporació, donat 
que recullen les taxes i els impostos que els 
ciutadans hem d’assumir pels serveis que ens 
presta l’ajuntament (aigua, brossa, cementiri, 
etc).

Per a la seva aprovació, cal un seriós estudi 
dels costos dels serveis que s’ofereixen i les 
propostes de modificació s’han d’estudiar a fons 
per tal de preveure el seu efecte en l’economia 
municipal.

Doncs enguany, igual que els anys anteriors, 

quan ha estat l’hora d’aprovar-les, hem tornat 
a comprovar com l’oposició no havia fet cap 
tipus de proposta...

Han esperat a veure què proposàvem l’Equip de 
Govern i així fer ells unes observacions després, 
sabent que ja no hi ha marge per tal que els 
tècnics municipals les estudiïn. D’aquesta 
manera, fent poca feina, pretenen tenir l’excusa 
per queixar-se que no s’ha tingut en compte 
l’oposició a l’hora d’elaborar les ordenances.

És just, doncs, que aquesta realitat la coneguin 
tots els veïns de Riudoms, ja que mentre uns ens 
esforcem per trobar les mesures que permetran 
evitar una pujada de la pressió fiscal, altres es 
limiten a anar deixant passar el temps...

Mentre uns anem fent camí en aquests temps 
tan complicats, altres s’ho miren des de la 

llarga distància, sense fer els deures què, com 
a representants que són dels seus electors, 
tenen l’obligació de fer.

Per aquest proper any, l’Equip de Govern de 
CiU hem aprovat la congelació de totes les 
taxes i els tipus impositius que depenen de 
l’Ajuntament.

En aquests moments tan delicats, la bona 
feina que s’està fent en la gestió de l’economia 
municipal permet que l ’Ajuntament no 
necessiti augmentar la pressió fiscal sobre els 
riudomencs.

Ben diferent del fort augment d’impostos 
que ha aprovat el govern de l’Estat.

Riudoms, 20 d’octubre de 2009
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm

LA MANERA DE FER DE CADASCÚ...

És en moments com l’actual, de forta crisi 
econòmica, quan és convenient observar com 
actuen els grups polítics que governen les 
diferents administracions, per a conèixer la 
manera de fer d’uns i d’altres.

Així, a l’Ajuntament de Riudoms, hem congelat 
totes les taxes i tipus impositius per al 2010. 
També hem aprovat bonificacions per a les 
famílies necessitades i per a la modernització 
dels comerços. Som un dels ajuntaments que 
paguem les factures dels nostres proveïdors en 
un breu període de temps. No tenim dificultats 
per a fer front a les nòmines dels treballadors 
i tenim un nivell d’endeutament molt per sota 
del màxim permès. 

Sense cap mena de dubte, aquests fets no serien 
possibles si no fos degut a que l’Ajuntament 

compta amb una bona salut econòmica.

Òbviament, això no és casual... Per un costat, 
respon a l’acurada gestió econòmica que 
estem fent, i per l’altra, a què hem estat molt 
prudents a l’hora de d’encarar certes despeses 
o inversions.

En canvi, altres administracions governades 
per altres colors polítics, no apliquen la mateixa 
responsabilitat i amb les actuacions, augmenten 
els problemes dels ciutadans, a la vegada que 
repercuteixen negativament en el seu propi 
municipi.

Com a exemple, la decisió del Govern 
Central d’augmentar dos punts l’IVA, 
implicarà que l’any vinent, per la mateixa 
activitat, l’Ajuntament de Riudoms haurà 
de fer front a més de 50.000 euros més de 

despesa. I per al 2011, estarem parlant de 
100.000 euros més.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya 
ens deu uns 45 milions de pessetes. Aquests 
diners els hem hagut d’avançar per tal de no 
perjudicar els treballadors de l’Ajuntament 
o les empreses amb les que treballem. En 
conseqüència, el poble de Riudoms ha hagut 
d’assumir els costos financers d’aquesta mala 
gestió econòmica de la Generalitat.

Així doncs, amb els números a la mà, creiem 
que està molt clar quins grups estan al costat 
dels ciutadans en els moments difícils i quins 
altres s’hi acosten, sobretot, quan venen les 
eleccions.

Riudoms, 20 de novembre de 2009

Els plens ordinaris del nostre Ajuntament tenen 
lloc cada tercer dijous, dels mesos senars, a les 
7 de la tarda. Cal dir que se celebren al Salo de 
Plens i són oberts al públic.

El passat 19 de novembre va tenir lloc al ple 
ordinari corresponent a aquest mes. En aquestes 
sessions tots els grups que conformen el 
Consistori poden fer precs i preguntes que, segons 
decideix la Presidència, són respostes al moment 
o deixades per al proper Ple. És una eina que fem 
servir els grups de l’oposició per interessar-nos o 
saber el parer de l’Equip de Govern sobre temes 
de transcendència  municipal.

El nostre grup, aquest dia, va plantejar les 
següents preguntes:

1. Quin és l’estat, al dia d’avui, de les obres del 
Casal Riudomenc?

2. Com estan les obres de consolidació dels 
edificis adjacents  a aquesta obra?

3. Es coneixen les causes reals de l’esfondrament 
de la casa del carrer de sant Jaume?

4. Quin és l’estat actual de l’accidentat per 
aquest esfondrament?

5. Com quedarà la situació del solar afectat per 
l’ensorrament?

6. Quina opinió té l’Equip de Govern sobre les 
manifestacions d’una veïna de l’edifici esmentat,  
dient que ja havia comunicat a l’Ajuntament 
de Riudoms que tenien esquerdes i altres 
símptomes d’inestabilitat  a l’immoble afectat?

7. Quina és la situació actual de la família 
afectada pel que fa al seu allotjament provisional 
i pel que fa a la recuperació del seu habitatge?

8. Han tornat tots els veïns als domicilis del bloc 
afectat?

9. Quina és l’estat actual, pel que fa a la seva 
estabilitat, de l’antic Col·legi de les Monges de 
propietat municipal?

10. S’ha pensat de fer-hi alguna actuació en un 
futur immediat?

Per manca d’espai no us podem incloure les 
respostes que ens va facilitar l’Equip de Govern. 
Per mitjà d’aquest Butlletí o a través de la nostra 
revista Endavant, us farem avinent un resum de 
la informació que ens van donar.

Si teniu alguna qüestió d’interès municipal a 
plantejar, el nostre Grup, amb molt de gust, en 
serà el vostre transmissor.

Riudoms, 20 de novembre de 2009

CONSULTES POPULARS PER LA INDEPENDÈNCIA:
ELS RIUDOMENCS TENIM L’ÚLTIMA PARAULA

PRECS I PREGUNTES

El passat 19 de novembre de 2009 el Ple 
de l’Ajuntament de Riudoms va aprovar una 
proposta presentada pel grup municipal 
d’Esquerra-Acord Municipal per afavorir les 
consultes populars i millorar l’autogovern del 
poble català, encoratjant a les entitats i societat 
civil de la vila a endegar un procés obert a la 
participació de la ciutadania per tirar endavant 
una consulta similar a les que ja estan previstes 
en altres municipis del Camp de Tarragona com 
Almoster, Constantí, Montbrió del Camp. 

La moció, aprovada per onze vots a favor i dues 
abstencions, recollia el que s’ha anomentat 
esperit d’Arenys de Munt, primera localitat 
catalana en celebrar una consulta popular per la 
independència. Esquerra, des de la restauració 
de la democràcia, sempre ha donat suport a 
qualsevol iniciativa que signifiqués un avenç en 

la millora de l’autogovern de Catalunya, i des de 
que està al govern, ha liderat i ha dut a terme 
gran passos com el nou estatut, la millora del 
finançament, el reconeixement de més d’una 
vintena de seleccions catalanes. 

Era evident que, com a única formació política 
independentista catalana, Esquerra ha donat 
total suport a aquestes consultes i així ho ha 
fet en la majoria de municipis catalans, però el 
que sobta, és que el mateix dia del Ple, el PSC 
va presentar una proposta similar a la nostra, 
quan en altres localitats catalanes s’ha dedicat 
a rebutjar les nostres propostes. 

La moció del PSC també es va aprovar, amb 
2 vots a favor i 11 abstencions, per la qual 
cosa, Riudoms es converteix probablementent 
l’únic municipi de Catalunya on s’han aprovat 

dues propostes per celebrar consultes per la 
independència, ara solament falta que des de 
la societat civil o des d’un grup d’entitats es 
vulgui lluitar pel dret a que els catalans decidim 
lliurement el nostre futur. Des d’Esquerra fem 
una crida perquè la gent de Riudoms s’engresqui 
i es pugui organitzar una consulta popular com 
les que es celebren el proper 13 de desembre 
arreu del territori català.

Riudoms, 20 de novembre de 2009
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les Festes del Beat llueixen amb el bon temps
Un clima benèvol ha acompanyat el conjunt d’actes que han configurat 
les Festes del Beat Bonaventura d’enguany que han tingut lloc des 
del 15 fins al 24 de novembre. 

La Confraria del Beat, la Parròquia i l’Ajuntament han sumat esforços 
per contribuir a fer visible l’homenatge que es ret al nostre Beat any 
rere any, complementant-se activitats participatives, festives i culturals 
amb les preceptives de caràcter més litúrgic.

El diumenge 22 de novembre, emmarcat en les Festes del Beat 
Bonaventura, un altre any s’ha dut a terme el reconeixement als 
riudomencs i riudomenques que han superat els 82 anys, amb l’Homenatge 
a la Vellesa.

Tots els qui la salut els ho va permetre van prendre part de la missa en 
memòria dels que ja no hi són, seguit d’un concert a càrrec dels alumnes de 

l’Escola de Música i al dinar de germanor que se’ls va oferir al menjador del 
CEIP Beat Bonaventura, comptant amb la col·laboració dels monitors de 
l’Esplai Riudomenc i la bona predisposició del personal del menjador.

Entre avis, àvies i acompanyants, més de 150 persones van participar 
d’una festa que pretén revaloritzar el paper de la gent gran en la nostra 
societat actual.

les veus del Riudoms Ressona 2009

Els tres concerts que han configurat el programa del cicle de concerts 
de tardor Riudoms Ressona 2009 han tingut la veu com a autèntica 
protagonista d’aquest esdeveniment cultural.

Durant tres dissabtes d’octubre, un tenor, una soprano i un cor de 
veus han estat els encarregats de posar de relleu el que és considerat 
l’instrument musical més perfecte.

El tenor Josep Anton González i el pianista Marc Torres Sanz

La soprano Maria Escobar i la pianista Heidrun Bergander

El Cor Aulos de Sant Cugat del Vallès

La Coral Sant Miquel de Mont-roig ens va oferir “Terra de Sarments” L’Alcalde oferint el Ciri al Beat, acompanyat de la Pubilla i l’Hereu


