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FESTA DEL REPOBLAMENT,  
SANT SEBASTIÀ I SACAIRES

CONGELACIÓ DE TAXES
 I IMPOSTOS LOCALS
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Davant l’impecable 
afectació de la crisi 
a totes les famílies i 
empreses del país, a 
Riudoms hem aprovat 
unes ordenances 
f iscals que siguin 
conseqüents amb 
aquesta realitat. De 

fet, hem congelat la totalitat de les taxes i els tipus 
impositius, i hem introduït bonificacions i fraccionaments 
per ajudar als riudomencs.

Aquest fet, que implicarà una reducció dels ingressos 
municipals, és possible gràcies a que una bona gestió 
de la hisenda municipal permet que al consistori tinguem 
una bona situació econòmica.

Hem congelat la totalitat de les taxes i els tipus impositius 
i hem introduït bonificacions i fraccionaments per ajudar 
als riudomencs.

Aquest fet, que implicarà una reducció dels ingressos 
municipals, és possible gràcies a que una bona gestió 
de la hisenda municipal permet que al consistori tinguem 
una bona situació econòmica.

 Anem a veure amb més detall el que hem aprovat:

Per aquest any 2010 no s’han apujat la taxa d’Escombraries, 
la d’Aigua, la de la Llar d’Infants, la del Menjador Escolar, 
la de l’ús de les Instal·lacions Esportives, la de l’Escola 
de Música, l’Impost de Vehicles, l’Impost d’Obres, etc.

També hem tingut en compte a les famílies nombroses, 
a aquelles que passen algun tipus de dificultat, o a 
aquelles que volen fer obres per reduir barreres 
arquitectòniques a la seva llar:

• Bonificació de l’aigua a les famílies nombroses: 
totes aquelles famílies que tinguin el títol de 
família nombrosa poden demanar a l’Ajuntament 
la bonificació del 50% del primer tram del rebut de 
l’aigua.

• Bonificació de l’aigua per majors de 65 anys en 
situació desfavorable: aquelles persones majors 
de 65 anys que es trobin en situació desfavorable 
tindran dret a la bonificació del 75% del primer tram 
del rebut de l’aigua.

• Bonificació de la matrícula de l’escola de música a les 
famílies que tenen diferents fills inscrits: bonificació 
del 15% a aquelles famílies que hi tinguin un segon 
fill, i bonificació d’un 30% a aquelles famílies que hi 
tinguin un tercer fill.

• Bonificació de la taxa de llicència urbanística:

- Bonificació del 100% en obres d’adaptació de 
la vivenda per a veïns amb una minusvalia 
sobrevinguda.

- Bonificació del 100% en obres d’adaptació de la 
cambra de bany per a vivendes amb persones 
més grans de 70 anys.

- Bonificació del 100% en obres d’instal·lació 
d’ascensors en edificis existents.

Per ajudar a les activitats econòmiques, es faran 
les següents bonificacions de la taxa de llicència 
urbanística:

• Bonificació del 100% per la construcció d’hivernacles 
agrícoles.

•Bonif icació del 100% per condicionament 
d’establiments comercials existents.

• Bonificació del 100% en obres destinades a l’obertura 
de nous establiments comercials.

Tots els que ja el teniu domiciliat, es farà el fraccionament 
de manera automàtica. Els que no el teniu domiciliat, 
podeu posar-vos en contacte, abans del 31 de març, 
amb l’oficina de BASE de Riudoms per tal de sol•licitar 
el fraccionament.

D’aquesta manera, en lloc d’haver fer front al rebut de 
l’IBI en un sol cop, ara es podrà pagar una meitat el 
15 de juny i l’altra meitat el 2 d’octubre.

A començament de legislatura ens vam comprometre 
a aplicar una contenció fiscal en les taxes i impostos 
de Riudoms, i així ho hem fet any rere any. A diferència 
d’altres administracions, que en temps de crisis fan 
importants augments dels impostos, a Riudoms els 
congelem i introduïm múltiples bonificacions i ajudes.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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En temps de crisi, contenim les taxes i els impostos

“Finalment, per tal de facilitar el 
pagament de l’IBI, aquest any hem 
aprovat la possibilitat de pagar 
fraccionadament aquest impost”

“Per un costat hem congelat totes 
les taxes i els tipus impositius 
que afecten a tots els ciutadans i 
empreses de Riudoms”
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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:
Dimecres 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:
Dilluns de 19,15h a 20,30h

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

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus i els Ajuntaments 
de Riudoms, Reus i Cambrils hem presentat al·legacions al projecte de la 
Generalitat de Catalunya per la millora de la carretera de Misericòrdia.

De fet, fa mesos que estem treballant conjuntament per fer arribar les nostres 
reivindicacions al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

De les al·legacions que ara s’han presentat, la més important fa referència 
a la necessitat de desdoblar la carretera per tal que sigui una via amb dos 
carrils per banda. Des del punt de vista dels quatre organismes aquesta és 
l’única manera d’eliminar el perill que representa el traçat actual.

Sense cap mena de dubte, una carretera amb un trànsit dens, plena de 
corbes, amb una velocitat mitjana molt alta i plegada d’entrades i sortides 
de camins veïnals, representa un veritable perill per als conductors, i per 
tant, cal fer-hi una actuació que resolgui de manera definitiva la seva 
problemàtica.

En tot el camí que hem seguit, cal destacar la gran implicació de La 
Cambra, amb el seu President al capdavant, que ha recolzat i aglutinat les 
reivindicacions dels tres ajuntaments.

Aquesta és una línea de treball habitual en els actuals responsables de 
d’aquesta Cambra, ja que han estat moltes les ocasions en que l’Ajuntament 
de Riudoms ha obtingut el recolzament d’aquesta entitat a l’hora de fer 
arribar les necessitats del nostre poble a altres administracions.

Al·legacions conjuntes per aconseguir la millora de la carretera de Misericòrdia

Tots tres consistoris i la Cambra de Comerç van a una per millorar 
aquesta important via de comunicació

Es continua  
el Pla d’Eliminació 

de Barreres 
Arquitectòniques

Tal i com s’està fent des de fa mesos, la Brigada 
Municipal està portant a terme una important 
feina d’eliminació de barreres arquitectòniques 
de la via pública. 

Aquestes darreres setmanes s’han habilitat nous 
accessos a les voreres, i s’han col·locat diferents 
baranes per facilitar la mobilitat a aquells veïns 
que tenen certes dificultats a l’hora de desplaçar-
se a peu o amb cadira de rodes.
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Any de neu, any de Déu!
Degut a que estem tan poc acostumats, sempre se’ns fa agradable veure l’aspecte que presenta el 

nostre poble després d’una nevada. Contempleu la plaça de l’Arbre i la Plegadora d’Avellanes.

La Setmana Santa riudomenca s’ha potenciat en les darreres edicions

L’Ajuntament convoca un concurs
 pel Bar de Sant Antoni

L’Ajuntament de Riudoms convoca un concurs públic per la gestió del 
bar situat a les instal·lacions del recinte de Sant Antoni.

Tothom que estigui interessat 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.

Donem un nou impuls
a la Setmana Santa riudomenca

Durant els darrers anys, tots hem pogut veure com, sota l’excel•lent 
organització de la Confraria de La Sang, la Setmana Santa de Riudoms 
ha anat creixent, tant pel que fa a la quantitat d’actes programats com per 
l’assistència de públic.

En aquests moments, d’una manera o d’una altra, gairebé tot el poble hi 
participa, ja que als que sempre ho han fet per conviccions religioses també 
s’hi han sumat els que ho fan per tradició, per cultura o per les seves arrels 
riudomenques.

Així doncs, i per tal de donar un nou salt qualitatiu a aquesta festa popular, 
l’Ajuntament de Riudoms i la Confraria de la Puríssima Sang han signat un 
conveni de col·laboració.

La suma dels esforços d’ambdues institucions, per cert, les més antigues 
del poble, així com la major implicació de totes les altres confraries i de 
molts més veïns del nostre poble, ha de portar a convertir la Setmana Santa 
de Riudoms en un referent comarcal i un pol d’atracció entre els pobles i 
ciutats del nostre entorn.

Tots aquells que vulgueu participar de l’inici de la Setmana Santa i conèixer 
les novetats per aquest any, esteu convidats al Capítol de la Confraria de 
La Sang i a l’entrega d’estandards que es portarà a terme a l’Església el 
Diumenge 21, a les 19h. En aquell mateix moment es farà el sorteig dels 
Portants del Sant Crist, per tant tots els candidats voluntaris s’hi podran 
oferir abans de començar l’assemblea. L’acte és obert a tothom!

Aquest conveni ajudarà a potenciar encara més la Setmana Santa

  L’Ajuntament retira unes grues  
per evitar perills als veïns

Amb l’arribada de la crisis es van aturar les obres de construcció de vivendes 
a l’àmbit de l’Hort del Coques per part d’un promotor particular. Des de 
llavors, el temps ha anat passant i el neguit dels veïns augmentava a causa 
de l’existència d’unes grues de grans dimensions que feia mesos que no es 
feien servir. Davant aquesta situació, l’Ajuntament va notificar al promotor 
que procedís a desmuntar-les, i atès que aquest no va fer-ne cas, es va 
iniciar el llarg procediment legal per a poder-les retirar subsidiàriament 
l’Ajuntament de Riudoms.

Finalment s’ha aconseguit l’autorització del jutge i s’ha pogut contractar 
una empresa per tal de retirar les grues i eliminar així el perill que aquestes 
representaven pels ciutadans que hi vivien a la vora. Un cop feta aquesta 
feina, ara es procedirà a subhastar les dues grues i poder així recuperar 
el cost d’aquesta operació.
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La Festa Major en honor a Sant Sebastià 
aplega sacaires, dames i cavallers medievals

El repic de les campanes va encetar la Festa Major de Sant Sebastià que 
enguany ha dut novetats. Els actes festius i culturals programats es van 
veure novament forçs nodrits amb la dotzena edició de la Trobada de 
Sacaires de Catalunya i la Festa del Repoblament del Cavaller Arnau. 

La Trobada de Sacaires va comptar amb la participació de diverses colles 
de les nostres comarques i de l’Aragó i també amb la Confraria Ecce Homo 
de Tarragona, que enguany va acudir per desè any consecutiu abillats amb 
la seva vestimenta processional. Amb aquesta trobada es pretén posar en 
valor el sac de gemecs, instrument de vent tradicional del nostre país que, 
així, esdevé protagonista. 

La Festa del Repoblament del Cavaller Arnau va esdevenir una nova 
iniciativa festiva i cultural engegada per l’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau 
de forma conjunta amb l’Ajuntament de Riudoms. La Plaça de l’Església va 
retrocedir en el temps fins a l’època medieval per acollir parades d’artesans, 
jocs, àpats, narracions i actuacions al voltant de l’efemèride de la carta de 
repoblament de Riudoms, esdevinguda el 25 de gener de 1151. 

El concert de la popular cantant Karina, el Ball de Festa Major i la Processó 
van completar la resta de la programació.

El concert de Karina va obrir les festes Durant tot el cap de setmana es van succeir diferents actes

Es va representar la història del Repoblament del Cavaller Arnau L’AMPA del Cavaller Arnau es va vestir per l’ocasió

Un bon esmorzar va obrir els actes de diumenge La processó de Sant Sebastià va recórrer els carrers del poble

“ECCE HOMO” va oferir un concert a la Plaça L’organització i els col·laboradors van agraïr la nombrosa participació
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L’Escola de Música 
es promociona a través del seu web

L’Escola Municipal de Música de Riudoms ofereix a totes les famílies i 
alumnat la possibilitat d’accedir telemàticament a la seva pàgina web per 
tal de tenir la millor informació.

A aquesta apartat s’hi entra a través del web de l’Ajuntament de Riudoms, 
www.riudoms.cat, clicant a la pestanya de l’Escola de Música situada a 
la part superior dreta.

Rècord de projectes 
als Punts Tu Ajudes 2010

Ens plau informar-vos que per aquest 2010, nou entitats de Riudoms han 
presentat els seus projectes als Punts Tu Ajudes de Caixa Tarragona.

Aquest èxit de participació de les associacions riudomenques ens 
transmet les ganes i la capacitat per a organitzat i tirar endavant projectes 
i activitats i que desitgen aprofitar l’oportunitat de finançament que els 
ofereix aquesta entitat financera. Us animem a fer-ne la màxima difusió 
entre les vostres amistats i contactes tenint en compte que en aquesta 
època és molt important que arribin a Riudoms la màxima quantitat de 
recursos.

• Codi de votació 0906. La Fundació Privada pels Animals de 
Companyia del Camp de Tarragona realitza la recollida d’animals 
abandonats a la majoria de poblacions de la part nord de la província 
de Tarragona, mitjançant convenis subscrits amb ajuntaments i 
consells comarcals. El projecte consistiria en la esterilització del 
màxim nombre possible dels animals residents al centre. 

• Codi de votació 0981. El Club Patí Riudoms busca recursos per a 
l’adquisició de material donat que, durant el primer any, el club facilita 
sense cost el material necessari als nens i nenes que s’inicien en 
l’hoquei o el patinatge.

• Codi de votació 1135. L’Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Riudoms vol renovar els equipaments actuals i adquirir-ne de nous 
per a donar noves prestacions a partir de l’estrena de la nova seu.

• Codi de votació 1159. L’AMPA de l’IES Joan Guinjoan de Riudoms 
vol fer xerrades realitzades per professionals, adreçades a pares 
i mares que millorin l’educació dels fills i filles. També es proposa 
un taller de “coaching” per a millorar les relacions interpersonals en 
l’àmbit educatiu.

• Codi de votació 1340. L’Orquestra Camera Musicae es disposa 
a organitzar la tercera temporada estable de concerts 2010-11. La 
programació és molt variada i atractiva, amb compositors que van 
des de Johann Sebastian Bach fins a Igor Stravinsky i pensada per 
atraure un públic extens cap a la música clàssica.

• Codi de votació 1490. La Colla Gegantera de Riudoms compta amb 
quatre gegants: el Ton, la Cisca, el gegant Antoni Gaudí i en Galderic. 
Es proposa l’adquisició d’un nou remolc de gran dimensions per 
transportar els gegants per les poblacions i viles que es visiten.

• Codi de votació 1606. La Fundació Beat Bonaventura Gran té entre 
els seus objectius la promoció i divulgació de la vida del franciscà 
Miquel Baptista Gran, el Beat Bonaventura Gran de Riudoms. Ara 
mateix ja han començat les obres de condicionament per a l’obertura 
al públic d’aquest edifici i es demana la vostra col·laboració per tal 
de poder-les finalitzar.

• Codi de votació 1643. L’Associació El Trencadís vol facilitar 
la integració, l’acceptació i el foment de la participació de les 
persones amb minusvalideses psíquiques o físiques a Riudoms, 
tot fent activitats de lleure i formatives, col·laborant en l’eliminació 
de barreres arquitectòniques o afavorint la seva integració social i 
laboral.

•  Codi de votació 1664. El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar vol catalogar i modernitzar la biblioteca del CERAP que té 
un fons bibliogràfic de més de 2000 volums i prop de 1500 revistes. 
Es vol millorar l’espai, dotant-lo de noves prestatgeries i parament, 
catalogar el fons i adquirir dos equips informàtics per a facilitar la 
consulta i ampliar els serveis d’internet.

El període de votació serà entre l’1 de març i el 15 d’abril de 2010 i es pot 
fer personalment a qualsevol oficina de Caixa Tarragona o telemàticament 
a www.tuajudes.com

voluntariat per la Llengua
S’està engegant una nova campanya del “Voluntariat per la llengua”. A 
l’Ajuntament de Riudoms i la Casa de Cultura, tindreu material de difusió 
del programa per tal donar a conèixer millor aquest programa de foment 
de l’ús del català en les relacions interpersonals.

Confiem que a Riudoms tingui la bona acollida que ha tingut en edicions 
anteriors i que puguin constituir força parelles lingüístiques.

Des d’aquí us donem les gràcies a tots aquells que us vau constituir en 
edicions anteriors i animen a fer-ho a nous voluntaris i aprenents.

Podeu demanar més informació a: 

Roser Fortuny. Regidora de Política Lingüística de l’Ajuntament de Riudoms. 
977 85 03 50. rfortuny@riudoms.cat

Teresa Rull Ferré. Dinamitzadora de “Voluntariat per la llengua”. CNL de 
l’Àrea de Reus Miquel Ventura. 977 128 861. trull@cpnl.cat

L’Onada celebra el sisè aniversari
La residència l’Onada ha celebrat recentment el sisè aniversari de la 
seva inauguració. La festa va aplegar a tots els residents i familiars, que 
conjuntament amb la Direcció del centre, la Regidora de Serveis Socials i 
l’Alcalde van gaudir de tot un seguit d’actes lúdics i culturals. La residència, 
amb unes instal·lacions modèliques, dóna múltiples serveis als ciutadans: 
des d’una estada de llarga durada fins a una estada d’unes hores al dia.
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm

L’equip de govern fa un mal ús de la seva majoria absoluta

Buscant en el bagul dels records...

Els municipis aconseguim que el Govern Central doni resposta a 
les nostres reivindicacions

Degut a les continuades reivindicacions dels 
ajuntaments, el Govern Central ha acceptat 
crear un segon Fons Estatal d’Inversions. Des 
del mateix moment en què, a finals de 2008, 
es va aprovar el primer, els ajuntaments vam 
reivindicar que aquesta mesura puntual només 
serviria com una operació de maquillatge i que 
calia donar-li continuïtat en el temps.

Després de llargues negociacions amb els 
representants dels ajuntaments, i un aprovat el 
nou Pla, a Riudoms ens pertoquen 690.266 €.

Com a novetat, aquest any es permet destinar 
fins el 20% dels diners atorgats a satisfer 
factures molt enrederides. Novament, la bona 
feina portada a terme en la gestió econòmica 
de l’Ajuntament de Riudoms dóna els seus 

fruits, doncs no caldrà gastar part dels diners 
concedits a pagar factures pendents i tota la 
subvenció es podrà destinar a inversions en 
benefici de tots els riudomencs.

Pel que fa al tipus de projectes, el mateix Pla 
Estatal ja recull a quines temàtiques es poden 
destinar els diners: en quan a sostenibilitat 
ambiental, realitzarem la modernització de 
l’enllumenat públic dels carrers en què les 
instal·lacions estan més antiquades, substituint-
les per elements de baix consum. I pel que fa 
a la dotació d’equipaments esportius, farem 
una pista de tennis, una de pàdel i una de 
poliesportiva al costat del Pavelló i dels camps 
de futbol municipals, que completaran l’oferta 
d’espais esportius del nostre poble.

Volem acabar aquest article agraint a l’Alcalde 
de Riudecanyes la bona feina feta durant la 
negociació amb el Govern Central, com a 
representant nostre a la Federación Española 
de Municipios y Provincias. I també l’agraïment 
al President del Govern per haver atès les justes 
reivindicacions dels ajuntaments.

Tot i així, és una llàstima que no s’hagi acceptat 
la reivindicació de que els treballadors que es 
contractin per aquestes obres hagin de ser d’on 
es fan les obres, evitant que els llocs de treball 
creats a cada lloc puguin acabar ocupats per 
gent de fora de cada municipi.

Riudoms, 20 de gener de 2010

Recent acabada la primera meitat del període 
consistorial (2007-2009), qui recorda les 
promeses del programa electoral?

És evident que l’equip de govern de CiU, l’únic 
que podia (i hauria) de complir-les, ja fa temps 
que ha oblidat les promeses electorals fetes als 
riudomencs. Inclosos als seus votants.

Després d’obtenir l’alcaldia amb majoria 
absoluta, el govern de CiU va renunciar en 
els primers mesos del seu mandat a dos 
dels seus compromisos estrella amb la 
població:

- La piscina coberta: malgrat comptar amb la 
subvenció més important per un equipament 
d’aquestes característiques a la província de 
Tarragona, i haver-ho promès a la població 

en general i a les associacions esportives en 
particular, el mateix alcalde Cruset va signar la 
renúncia.

- El macro “equipament socio-cultural” 
amb auditori-sala polivalent: Cas diferent de 
l’anterior, aquest equipament estava condemnat 
des d’un inici, per dimensions, per ubicació 
i, sobretot, per cost i finançament. Malgrat 
mantenir tossudament la seva vibilitat davant 
dels ciutadans als quals se’ls havia brindat la 
promesa, finalment l’equip de govern de CiU 
es va veure obligat a renunciar al projecte 
per la seva mala gestió (va dedicar el temps 
a publicitar el projecte enlloc de construir-lo 
complint terminis) i, molt particularment, per la 
inviabilitat econòmica del projecte. L’escassa 
garantia pel seu finançament ja va ser advertida 
per ERC-AM abans de les eleccions. I negada 

repetidament per l’equip de govern fins que es 
va veure obligat a reconéixer-ho, abandonant 
el projecte.

De fet, en aquesta darrera qüestió, com en 
d’altres actuacions de govern, s’ha seguit el 
sentit comú apuntat en el programa electoral 
d’ERC-AM. Però la paradoxa de governar 
aplicant el programa i les propostes dels 
altres, sense comptar amb ells, comporta el 
risc d’oblidar el treball que hi ha darrera en 
planificació i gestió. I poden sorgir dificultats 
no programades que suposin un gran cost pels 
ciutadans

Riudoms, 20 de gener de 2010

En el passat número del BIM d’ octubre- 
novembre de 2009, el Grup Municipal de CiU, 
en el seu escrit hi feia unes afirmacions, si més 
no,  inexactes.  Deia , posant en un mateix sac 
el dos grups que conformem l’oposició al grup 
de govern del consistori riudomenc, que, a l’hora 
d’aprovar les Ordenances Municipals,com els 
anys anteriors no havíem fet cap proposta, cosa 
no s’ajusta a la realitat, ja que quan es van 
tractar les ordenances corresponents a l’any 
2009, el nostre grup, des de la nostra pròpia 
iniciativa, va fer una seguit de suggeriments , 
algun dels quals van ser incorporats en la seva 
aprovació final.

És per això que no considerem just que es 
generalitzi i es digui que nosaltres no fem cap 
aportació i només esperem que el grup que 

està al govern presenti les seves a aprovació 
per queixar-nos. 

Les aportacions a les ordenances que vam fer 
al 2009 continuen presents a les del 2010, a la 
vegada que la no modificació del preus respecte 
de l’any anterior, ha fet que el nostre vot hagi 
estat favorable en la seva aprovació definitiva. 
Creiem, no obstant, que el nostre ajuntament 
hauria d’haver fet un petit esforç, tenint en 
compte que l’any passat  aquestes ordenances 
van tenir un fort augment de mitjana del 4,50%, 
quan l’IPC anual va ser de només del 1,40 % 
i ajustar a la baixa algunes d’aquestes taxes,  
tenint present  els moments difícils que estem 
vivint. 

També pensem que l’equip de govern,  abans 
de deixar anar afirmacions  com les de l’article 

esmentat i que considerem fora de lloc, per 
no dir tendencioses, s’hi pensés una mica  i 
busqués més l’entesa amb les altres forces 
polítiques que conformen el  nostre ajuntament. 
No és bo ni per ells ni per tot el poble, governar 
des de la prepotència d’una majoria absoluta, 
menystenint  o ignorant la resta de formacions 
que integren el nostre consistori. 

 Uns bons governants són aquells que volen i 
saben escoltar tothom, fins i tot els que tenen  
idees diferents o fins i tot contràries.

Riudoms, 20 de gener de 2010
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Participació ciutadana en les obres municipals

Les visites al teatre del Casal van permetre recollir possibles millores

Visita a les instal·lacions del Bar del Casal Riudomenc

Reunió al Barri Ferrant tractant els temes d’interès dels seus veïns

Els equips docents dels centres educatius visitant la nova Biblioteca

Portes obertes a les obres del Casal Riudomenc
Properament, s’organitzaran una sèrie de visites dirigides a tothom que tingui ganes de conèixer de primera mà les obres del Casal 
Riudomenc.

Qui hi estigui interessat pot inscriure’s, personalment o per telèfon (977.850.350) a les Oficines de l’Ajuntament de Riudoms. La visita a les 
obres del Casal tindrà una durada aproximada d’una hora, i a tal efecte, és facilitarà un casc de seguretat.

Tal i com és habitual quan s’està portant a terme millores 
pel poble de Riudoms, durant les darreres setmanes, 
l’Ajuntament ha convocat les diferents entitats, associacions 
o col·lectius que tenen relació directe amb les obres que 
s’estan fent o projectant.

Aquestes reunions i visites tenen com objectiu informar 
de primera mà als veïns, i a més, resoldre dubtes i recollir 
possibles propostes de millora que aquests formulin. Per 
altra banda s’aprofiten les trobades per a tractar qualsevol 
altra tema que sigui d’interès dels assistents. 

Han estat més de 600 persones les que han participat 
d’aquestes sessions en que s’han tractat, entre d’altres, 
les obres del Casal Riudomenc, de la nova Biblioteca, de 
la renovació d’una part de l’enllumenat públic del nucli urbà 
i de la millora i ampliació de la zona esportiva municipal.

L’Alcalde exposà el projecte d’enllumenat als veïns


