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Ta l  i  com us  he 
anat informant en 
aquest apartat del 
butlletí d’informació 
municipal, des de 
l’Equip de Govern 
de l’Ajuntament de 
Riudoms impulsem 
actuacions i inversions 

en la totalitat dels àmbits del nostre poble. Tant els petits 
detalls del dia a dia com les inversions importants i 
transcendents, totes completen i van fent realitat els 
diferents compromisos que vam adquirir davant tots 
vosaltres per aquesta legislatura.

Ara, i després d’estudiar-ho detingudament i treballar-hi 
durant mesos, hem aprovat el Projecte de millora i 
ampliació dels equipaments esportius municipals, 
el qual permetrà completar l’oferta d’espais municipals 
on poder practicar l’esport.

La realització del projecte que us acabo d’anunciar farà 
possible el condicionament d’un solar de 7.411m2, al 
costat mateix del Pavelló Municipal d’Esports. A hores 
d’ara ja tenim garantits els 421.000 euros del seu 
pressupost i les obres es portaran a terme durant en els 
propers mesos.

Aquest nou espai esportiu estarà format per una pista de 
pàdel, una pista de tennis i una pista poliesportiva on s’hi 
podrà practicar, entre d’altres, futbol sala, handbol, hoquei 
i bàsquet. A més a més, i en previsió de futur, ho deixarem 
tot a punt per a la futura construcció d’una segona pista 
de tennis i tres pistes de pàdel més, addicionals a les 
que es construiran enguany.

Aquesta obra no es limitarà només a la construcció 
de les pistes, sinó que contempla l’adequació dels 
terrenys i el seu tancament perimetral, la il·luminació de 
tot el complex, la impermeabilització dels espais entre 
les pistes, la recollida de les aigües de pluja així com 
l’enjardinament de les zones verdes que complementaran 
el recinte.

Aquestes noves instal·lacions, i  sobretot la pista 
poliesportiva exterior, facilitarà més hores d’entrenament 
als clubs que actualment fan servir el pavelló d’esports, 
doncs, ara mateix, està diàriament ocupat des de les cinc 
de la tarda fins passades les dotze de la nit i gairebé un 
miler de persones utilitzen setmanalment les instal·lacions 
esportives municipals per a practicar esport. 

Amb aquesta important actuació en equipaments esportius, 
que sumada a la recent posada en funcionament del 
segon camp de gespa natural, es multipliquen a Riudoms, 
les ofertes esportives de qualitat.

Sense cap mena de dubte, aquesta actuació farà 
créixer encara més les virtuts i les possibilitats de 
la pràctica esportiva a casa nostra i representarà 
un altre nou pas endavant en la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes de Riudoms.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Ara, un altre gran pas endavant en matèria esportiva

“hem aprovat el Projecte 
de millora i ampliació dels 

equipaments esportius 
municipals que estarà format per 
una pista de pàdel, una pista de 
tennis i una pista poliesportiva”
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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

l’Alcalde de riudoms 
és nomenat diputat Provincial

Recentment, l’Alcalde de Riudoms ha estat nomenat diputat de la Diputació 
de Tarragona, entrant a formar part de l’Equip de Govern d’aquesta institució 
històrica.

Tradicionalment, s’ha definit la Diputació de Tarragona com l’Ajuntament 
dels Ajuntaments per l’alt compromís de servei que dóna als municipis i 
ciutadans de la seva demarcació. De fet, porta a terme una important tasca 
en el nostre territori: des de mantenir i millorar la seva xarxa de carreteres 
fins la gestió d’un museu, de tres Conservatoris Professionals de Música, 
de tres Escoles d’Art i Disseny i de tres centres d’educació per a nens amb 
necessitats educatives especials, tot això passant per l’ajuda a entitats 
culturals, l’assessorament legal i tècnic als ajuntaments o la promoció 
turística del nostre territori.

Des d’aquesta nova responsabilitat, l’Alcalde ha manifestat que “el fet 
que Riudoms estigui representat en el Govern d’aquesta institució és una 
oportunitat per al nostre poble i, a la vegada, un repte personal al qual 
espero donar bon compliment”.

Aprovat el pressupost per al 2010
El Ple de l’Ajuntament de Riudoms va aprovar el pressupost per a l’any 
2010, que puja un total de 5.383.220 euros.

Aquest pressupost permetrà oferir més i millors serveis que els que s’han 
ofert als veïns de Riudoms durant l’any 2009 i, a més a més, se’n podran 
millorar diversos aspectes i, sobretot, prestar-ne de nous.

Del pressupost aprovat se’n poden destacar les xifres dels principals 
serveis bàsics:

• 380.000 € destinats a la seguretat ciutadana.

• 426.000 € per al proveïment d’aigua i tractament d’aigües residuals.

• 360.000 € per la recollida d’escombraries.

• 121.000 € s’invertiran per millorar la neteja viària.

• 186.000 € destinats a l’enllumenat públic.

• 380.000 € per la Llar d’Infants Municipal.

• 200.000 € per al Menjador Escolar.

• 322.000 € a disposició de l’Escola Municipal de Música.

• 90.000 € dedicats a la promoció cultural.

• 175.000 € per les festes populars.

• 123.000 € per afavorir les pràctiques esportives.

El President de la Diputació felicita l’Alcalde en el seu nomenament

l’Ajuntament treu a concurs
 el Bar-restaurant del casal

Atès que les obres de l’espai que ha d’ocupar el Bar del Casal 
Riudomenc ja estan pràcticament acabades, l’Ajuntament de Riudoms  
convoca un concurs públic per la gestió d’aquest bar-restaurant.

L’espai destinat a aquest equipament pràcticament duplica la superfície 
de l’antic bar i a més, es beneficiarà de l’assistència dels espectadors 
o usuaris dels diferents usos i serveis que properament s’establiran 
a l’edifici del Casal.

Tothom que estigui interessats en obtenir una còpia de les bases 
que regeixen aquest concurs, us podeu adreçar a les Oficines de 
l’Ajuntament o bé consultar-les a la pàgina web www.riudoms.cat.
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Formigonat del camí del mas del Boter

cAlendAri de PreinscriPciÓ i mAtrÍculA.
centres educAtius de riudoms, curs 2010/2011

La principal novetat és que per a l’educació infantil i primària i també per a l’educació secundària obligatòria (ESO) la sol·licitud de places tindrà lloc 
entre el 2 i el 16 de febrer donat que el curs 2010-2011 s’iniciarà una setmana abans que el curs actual.

PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA
Llar d’infants “Picarols” (0 – 3 anys)    del 3 al 14 de maig    del 7 al 11 de juny
Col·legis de Primària (3 – 12 anys)    del 2 al 16 de febrer    del 7 al 11 de juny
ESO (12 – 16 anys)    del 2 al 16 de febrer    del 7 al 11 de juny
Batxillerats i Cicle Formatiu (16 – 18 anys)    del 10 al 21 de maig    de l’1 al 7 de juliol
Escola Municipal de Música    del 19 al 30 d’abril    del 28 de juny al 9 de juliol

Com us hem anat informant 
en al t res ocasions,  la 
Regidoria d’Agricultura té 
entre les seves línies de 
treball la millora dels camins 
agrícoles. Uns bons camins 
permeten facilitar l’accés 
a les diferents finques i 
gràcies a això, aquestes 
tenen un major valor afegit 
pels seus propietaris. 

Recentment s’han formigonat 
els 420 metres del camí 
del Mas del Boter que comunica el camí de Sant Pau amb el camí dels 
Matxos. 

Aquesta obra, executada per la Brigada Municipal, ha tingut un pressupost 
de 15.300 €, el qual ha estat assumit entre l’Ajuntament de Riudoms i els 
propietaris de les finques veïnes.

un bon control sobre el consum evita la 
pèrdua de molts litres d’aigua potable

la plaga de coloms sota control
Les diferents gàbies que estan col·locades en punts estratègics del poble, 
permeten anar capturant coloms i poder així mantenir sota control la seva 
proliferació.

Els coloms, a més de generar molta brutícia, són uns animals que poden 
portar malalties que es poden transmetre a les persones. Per aquesta raó 
l’Ajuntament ha dedicat esforços a reduir-ne el número. Des que es va 
iniciar la campanya ja s’han capturat més de tres-cents coloms.

Una de les gàbies estava situada darrera el campanar de l’església

Gràcies al seguiment diari que es fa del consum d’aigua, es va detectar 
un sobtat increment d’aproximadament 250 metres cúbics diaris. 
Immediatament es va iniciar un seguiment dels diferents sectors del poble, 
estudiant els consums i buscant possibles cabals anormals en la xarxa 
de clavegueram. Aplicant aquesta metodologia la Brigada Municipal va 
localitzar ràpidament una important fuita d’aigua i va poder procedir a la 
seva reparació. 

Així doncs, i gràcies al seguiment exhaustiu que es fa del servei de 
proveïment d’aigua, el poble de Riudoms s’estalvia molts litres d’aigua 
que d’altra manera es perdrien en el subsòl i fins i tot podrien causar 
desperfectes en les vivendes particulars.

La reparació de la fuita va obligar a aixecar un tram del carrer Nou

la llar d’infants Picarols
 estrena pàgina web

Tot l’equip que formem la llar d’infants municipal 
Picarols ens esforcem per tal de millorar i progressar 
en tots els àmbits: formatius, organitzatius, 
pedagògics o tecnològics... Per aquest motiu 
presentem a totes les famílies de la llar la 
possibilitat d’accedir a la pàgina web que hem 
estat dissenyant i elaborant per tal de poder-vos 
fer arribar la màxima informació...

A poc a poc, s’hi aniran introduint més informacions 
i més fotografies de les diferents activitats que es 
portin a terme. Només les famílies autoritzades 
podran accedir a les fotografies mitjançant una contrasenya.

A la nostra pàgina web s’hi pot entrar a través del web de l’Ajuntament 
de Riudoms: www.riudoms.cat i clicant a la pestanya de la llar d’infants 
situada a la part superior dreta.

Desitgem que aquesta nova proposta sigui del tot satisfactòria per a tota 
la nostra comunitat.

Xerrada sobre el morrut
El proper dia 4 de març, a les 19 hores, a la Casa de Cultura, es durà 
a terme una xerrada informativa sobre les mesures de control contra  
la plaga del Morrut de les palmeres.

La xerrada anirà a càrrec del Sr. Josep Berengué Miró, tècnic de parcs 
i jardins de l’Ajuntament de Reus i amb la col·laboració del DAR.
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- 1 parcel·la lateral de 225,10 m2 de solar, en la que es pot construir 
una planta baixa i dues plantes pis fins a un total de 225,10 m2 de 
sostre.  Preu de la parcel·la lateral: 93.641 euros

- 3 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: 58.500 euros

l’Ajuntament posa a la venda

Els nombrosos actes que han tingut lloc al voltant de les celebracions de Nadal han comptat amb 
una gran participació i implicació de la gent de Riudoms.

Les festes del centres educatius, els diferents concerts i actuacions, el Mercat de Nadal, el 
Nadal Genial, l’Home dels Nassos, l’arribada dels Patges i els Reis de l’Orient, les presentacions 
culturals, els actes a favor de la Marató de TV3,... tots els esforços dels organitzadors s’han vist 
generosament recompensats per la bona acollida i la vostra acceptació.

De parts de tots, que tingueu un molt bon any 2010!

es posen a la venda,  
4 parcel·les  

al costat de la nova escola

Caixa Tarragona va patrocinar el Concert de Nadal amb l’Orquestra Camerata XXI

L’Escola de Música mostra cada any el seu bon nivell

“Posem-nos-hi bé que sortirem al Patufet!”

Una pluja de bombolles màgiques representava els desitjos dels riudomencs

viscA nAdAl i reis!
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càritas Parroquial de riudoms
Càritas Parroquial vol agrair a tot el poble de Riudoms la 
seva implicació en la recollida d’aliments de la Campanya 
de Nadal en que les aportacions d’enguany han duplicat 
les de l’any passat.

En la recollida han col·laborat, un any més, els nens i les 
nenes del CEIP Beat Bonaventura i del CEIP Cavaller 
Arnau, l’Associació de dones La Bella Llar i diverses empreses locals. També 
volem agrair a Mateu Fotògraf la col·laboració que, any rere any, fa amb la 
recollida de joguines per als infants de llars amb escassos recursos. 

Us encoratgem a continuar col·laborant amb nosaltres!

nova equipació del centre d’esports
Des de fa més de 20 anys, el Centre d’Esports Riudoms es dedica a la 
promoció de l’handbol entre els joves riudomencs. Aquesta temporada, els 
diferents equips han estrenat la nova equipació i recentment l’han presentat 
als seus seguidors. Aquesta inversió ha estat possible gràcies als següents 
patrocinadors: Insígnies Corts, Cecauto Tractomoció, Cotoni, Cafeteria 
d’Acord, Bar La Placeta i Pneumàtics Gregori. 

Molts ànims per continuar treballant en aquesta línea de constància.

Gràcies a una excepcional troballa s’ha elaborat aquesta petita joia de 
la història local, que combina la recerca històrica més acurada amb la 
recuperació d’unes fotografies inèdites sobre el procés de reconstrucció 
del temple parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms.

Aquest nou volum de la col·lecció de separates Rivoulmorum porta per títol 
Reconstrucció de l’església parroquial de Riudoms. Diari de l’obra 
(1942-1944).

La presentació va tenir lloc a la Casa de Cultura Antoni Gaudí, el divendres 
19 de desembre, amb la intervenció per part de l’Associació Cultural Amics 
de l’Om de l’historiador local Joan Torres Domènech i del president-editor 
Xavier Fortuny Torres i per part de l’Ajuntament de Riudoms el regidor de 
cultura Eudald Salvat Mestre i l’alcade Josep M. Cruset Domènech.

Va ser present a l’acte l’arquitecte Carles Lluís Font Gili, que és qui molt 
amablement va posar a disposició el material original que ha permès portat 
a terme aquest treball.

També van voler acompanyar-nos la neta i el besnét de l’arquitecte 
Francesc Monravà Soler que, des de 1942 al 1944, va dirigir les obres de 
la reconstrucció del temple parroquial.

A partir del material trobat s’ha pogut elaborar una separata de 44 pàgines, 
una exposició fotogràfica que ha estat exposada a la Casa de Cultura i una 
projecció de les imatges que va tenir lloc a l’Església, abans del Concert 
de Nadal.

“reconstrucció de l’església 
parroquial de riudoms. diari de l’obra”

Aquest és el volum número 7 de la col·lecció Rivoulmorum.  

Per la marató de tv3, 6.615€! 
Us informem que la recaptació total de les diverses activitats que s’han 
organitzat a Riudoms en motiu de la Marató ha estat de 6.615€.

L’enhorabona a tots els organitzadors i col·laboradors per aquest èxit a 
favor de la Marató de TV3 dedicada a les malalties minoritàries.

- L’1 de desembre, la Bella Llar va organitzar un berenar, on es van 
recollir 905€.

- El 12 de desembre, l’Hora del Conte Especial, amb la col·laboració 
de la residència L’Onada, va recollir 91€.

- El 12 de desembre, el Club d’Agility Tossuts va fer un Open d’Agility 
i la quantitat recollida va ser de 360€.

- El 13 de desembre, el Festival de la residència L’Onada de Riudoms 
va recollir 1.853€ i els diferents actes de tot el grup L’Onada va recollir 
uns 4.800€. 

- El 13 de desembre, el 2n Cros Escolar va recollir 88€.

- El 19 de desembre, l’actuació del Grup Independent d’Art va recaptar 
2.516€.

- El 20 de desembre, emmarcat en el Mercat de Nadal, el Tió va recollir 
145€ i el Bingo de la Marató 482€.

- El 20 de desembre, el Club Deportiu Riudoms va fer 175€.

La brigada municipal va muntar un escenari per a la presentació

Riudoms es va moure, com mai, per la Marató de TV3!
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm

ACCIÓ DE GOVERN PER A L’OCUPACIÓ I CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE

ANYS I ANYS…

Ara més que mai, COMPRA AL COMERÇ LOCAL!

A Riudoms disposem d’una gran xarxa de 
comerços, serveis i empreses, molts d’ells amb 
una llarga tradició i tots, amb un servei proper 
i de qualitat.

Corren moments difícils. Des de l’Ajuntament, 
i sabent les nostres limitacions, hem tirat 
endavant un seguit d’accions per a la promoció 
de l’economia local.

Durant les Festes de Nadal, vam col·locar la 
il·luminació nadalenca i vam impulsar una forta 
campanya comunicativa per tal de recordar a 
tothom, en aquests dies de més compra, el 
comerç que hi ha al nucli urbà. També vam 
organitzar el 4t Mercat de Nadal que permet 
trobar-ne una àmplia mostra.

Des del punt de vista fiscal, les ordenances 
de 2010 bonifiquen el 100% de les llicències 

d’implantació de comerços i de reforma dels 
existents. També s’han congelat tots els 
impostos que afecten les activitats amb la 
intenció de no augmentar la pressió sobre els 
comerciants i les empreses.

Respecte la contractació d’empreses per a 
les grans obres municipals, i donat que la llei 
estatal les obliga a tenir una homologació que 
cap empresa local té, hem atorgat més punts 
a les constructores que acompanyin la seva 
oferta d’un precontracte de col·laboració amb 
empresaris del nostre poble.

De cara als propers mesos, estem seguint les 
següents línies de treball:

• La contractació d’un nou agent per a 
la Guàrdia Urbana, amb la funció de fer 
tasques de proximitat, visitant els comerços i 

el seu voltant per a millorar-ne la seguretat.

• L’habilitació de zones d’aparcament 
comercial, destinat a clients dels comerços 
i que en facilitarà l’estacionament proper.

• La redacció d’una guia comercial 
completa de les activitats de tots els 
sectors i de tot el terme municipal, que es 
repartirà per totes les cases i establiments 
de Riudoms i que també serà accessible a 
través d’internet.

Des de les possibilitats d’un ajuntament de la 
nostra mida, la gent de Convergència i Unió 
continuarem treballant per a promoure les 
activitats econòmiques, comercials i de serveis 
que disposem a Riudoms.

Riudoms, 20 de desembre de 2009

El gener de 2007, -encara era obert el Mercat 
municipal-, el grup d’ERC-AM a l’Ajuntament, 
va presentar al plenari una proposta-moció 
en favor del comerç i les empreses locals. 
En l’exposició de motius consideràvem, entre 
d’altres qüestions, que “el creixement del 
nostre municipi porta i portarà nouvinguts, 
nous ciutadans i ciutadanes que arriben sense 
conèixer el teixit d’activitats de serveis que hi 
ha al nostre municipi i que els poden facilitar la 
vida diària”, així com que “l’activitat econòmica 
és un factor d’integració comunitària”. La moció 
acabava demanant al Ple de l’Ajuntament que 
acordés:

“Elaborar una relació o guia dels establiments 
comercials, de restauració, d’activitats 
empresarials de serveis, de centres culturals, 
lúdics i esportius del nostre municipi, amb la 

corresponent ubicació, descripció i forma de 
contacte.

La proposta d’Esquerra va ser aprovada per 
unanimitat de tots els grups al consistori i els 
seus regidors, d’entre els quals més de la meitat 
de l’equip de govern de CiU actual. Incloent a 
l’alcalde Cruset, llavors regidor de promoció 
econòmica (i set o vuit coses més).

Ara, tres anys més tard (quan ja ha tancat el 
Mercat municipal), s’ha executat la proposta 
d’Esquerra mitjançant l’edició del plànol 
guia i el directori de comerços locals.

Als regidors d’ERC-AM ens satisfà de veure 
per fi executada la iniciativa per part del 
nostre ajuntament.

Naturalment, no és de creure que el retard sigui 

degut a cap voluntat de no posar en valor les 
propostes positives d’altres grups municipals. 
I, cal esperar, que cada cop hi haurà menys 
retard en executar-les.

Potser enguany serà l’any de l’arranjament 
del carrer Nou, l’adequació dels ressalts anti-
velocitat, la coordinació educativa i extraescolar, 
la millora del nucli urbà, l’obertura de la Barriada 
Ferran, la contractació d’una pòlissa de 
responsabilitat civil, la millora de la Llar d’Infants 
Municipal, l’adaptació de la Casa de la Vila per 
a discapacitats...

Els millors desitjos per aquest Any Nou!

Riudoms, 20 de desembre de 2009

Màxim suport als plans d’ocupació del món 
local

El Govern del President Montilla reforça les 
iniciatives de creació d’ocupació i de formació de 
persones en situació d’atur

En un moment de crisi, incrementem un 41% el 
pressupost destinat als plans d’ocupació locals

La crisi actual obliga a un sobreesforç pressupostari 
en matèria d’ocupació, perquè el Govern té com a 
prioritat ajudar a les víctimes de la crisi.

Gràcies a aquest esforç pressupostari, l’’any 2010 
es contractaran el triple de persones en atur en 
sectors i activitats econòmiques, fins arribar a les 
21.000 persones.

El Govern aposta per la formació dels aturats, 
perquè aquests tinguin més oportunitats laborals. 
Per això hem doblat el nombre de treballadors 

formats, fins als 102.727.

El Govern té clar que els ajuntaments són els 
governs més propers als problemes dels ciutadans, 
i per tant els que tenen millors solucions, per 
això:

Hem generat més de 57.000 llocs de treball amb 
els Fons d’inversió local.

Hem destinat més de 120 M€ a donar suport al 
món local en formació i ocupació de persones 
aturades.

Més suport a les víctimes de violència de 
Gènere

Conveni entre el Govern i el Ministeri d’Igualtat per 
donar assistència integral a les dones víctimes de 
la violència masclista
Més de 800.000 € per oferir assistència social 

integral a les dones en situació de violència 
masclista
El Govern dóna prioritat als programes orientats 
a les dones immigrants en situació de violència 
masclista i a aquells que s’adrecin als menors 
víctimes
Perquè un Govern d’esquerres, defensa als més 
febles, per això:
El Govern, en 4 anys, ha més que doblat els 
recursos destintats a la lluita contra la violència 
masclista
Tenim 16 jutjats de violència masclista a 
Catalunya
Disposem de més de 150 efectius policials dedicats 
a l’atenció de víctimes

Hem creat 4 centres d’intervenció especialitzada.

Riudoms, 20 de desembre de 2009
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Primera edició del nadal Genial

El Nadal Genial va tenir lloc a les instal·lacions escolars
Més de cent nens i nenes es van inscriure al Nadal Genial 2010

Els participants van fer tallers, visites i demostracions lúdiques Les famílies van assistir a la cloenda dels tres dies d’activitats

L’Escola Cavaller Arnau va rebre la visita del Patge ReialL’Escola Beat Bonaventura va fer un festival de nadales al Pavelló

L’Escola de Música va oferir dos extraordinaris concerts a l’EsglésiaLa Llar d’Infants Picarols va celebrar una gran festa nadalenca

els centres educatius celebren nadal 


