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REFRESCANTS MILLORES 
A TOT SANT ANTONI

En aquests darrers mesos, 
les instal·lacions municipals 
de Sant Antoni han sofert una 
important transformació. Així, 
tot el poble pot fruir de les 
millores realitzades en aquest 
espai tant estimat, que s’han 
anat gestionant i efectuant 
pas  a  pas :  l ’ adqu is ic ió 
d’una part de la finca veïna, 
la seva transformació en la 
zona de gespa de la piscina, 
l’adjudicació de la gestió del 
Bar-Restaurant per un llarg 
període de temps, les millores 
efectuades a la pista de ball, 
la creació d’un aparcament 
reservat, la construcció d’una 
rampa i d’un nou accés posterior 
a la piscina... 

Tot això ha fet que tots puguem 
disposar d’un Sant Antoni molt 
millor...
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Sovint em sentiu 
exp l icar  que la 
situació econòmica 
de l ’A juntament 
de  R iudoms ,  a 
diferència de molts 
altres, és bona i 
està preparada per 

a seguir donant-vos els serveis de qualitat que 
actualment us estem oferint.

Aquest fet no és casualitat. Tot el contrari. La bona 
situació econòmica del nostre ajuntament és fruit 
de l’acurada gestió què, des del començament de 
legislatura, estem portant a terme.

Però a més a més, els ciutadans seguiu rebent uns 
serveis de qualitat, gràcies a la professionalitat 
dels treballadors de l’Ajuntament. Uns treballadors 
que no només fan bé la seva feina de portes 
enfora, sinó que conscients dels temps actuals, 
de portes endins cada dia s’esforcen per portar 
a terme les seves responsabilitats optimitzant 
els recursos econòmics de que disposa el nostre 
consistori.

Així doncs, quina culpa en tenen els treballadors 
de l’Ajuntament de Riudoms de la mala gestió 
econòmica portada a terme pel Govern Central i la 
Generalitat de Catalunya, que ha acabat obligant a 
rebaixar el sou de tots els treballadors públics?

Segurament aquest fet injust també es dóna en 
altres treballadors públics, però no em pertoca a 
mi, com a Alcalde de Riudoms, entrar a valorar 
la reducció de sous dels treballadors d’altres 
administracions. Però sí la dels treballadors 
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Quina culpa en tenen els treballadors de l’Ajuntament?

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

municipals. I si a Riudoms tenim l’Ajuntament 
econòmicament sanejat, per què els nostres 
treballadors han de pagar les conseqüències de 
les administracions que es troben a la vora de la 
fallida econòmica degut a la mala gestió dels seus 
polítics?

En temps de crisi tothom ho passa malament i 
tothom fa sacrificis extres, però aquests costen 
d’entendre quan te’ls imposen des de fora, tot i que 
la teva organització estigui sanejada, i sobretot, 
sense que aquests sacrificis representin cap mena 
de benefici pel nostre poble.

“vull agrair públicament a tots els 
treballadors municipals l’esforç 
diari per atendre les necessitats 
de Riudoms”

És per això que des d’aquestes línies vull agrair 
públicament a tots els treballadors municipals 
l’esforç diari per atendre les necessitats de 
Riudoms, i sobretot per continuar mostrant el 
mateix entusiasme i coratge malgrat la retallada 
què, els de fora, els han imposat.

Desitjaria que tots els veïns de Riudoms ens en 
sentíssim igualment satisfets.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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El Parc de Sant Antoni fa un salt endavant
D’uns anys ençà, era una opinió generalitzada que l’actual recinte de la 
piscina de Sant Antoni s’havia anat quedant petit. Responent aquesta 
realitat, l’Ajuntament feia molt temps que va iniciar les negociacions per 
poder ampliar aquest equipament municipal. Finalment, aquest estiu s’ha 
obtingut el fruit desitjat i s’ha pogut incorporar a l’espai que envolta la piscina 
una superfície de 886 m2.

La diferència per a tots els usuaris és molt significativa, doncs fins 
ara, l’entorn de la piscina era reduït i durant bona part del dia quedava 
completament ocupat. Així doncs, un cop adquirida part de la finca veïna, 
s’ha omplert el terreny per a posar-lo al mateix nivell de la piscina, s’ha 
tancat tot perímetre i s’ha enjardinat amb gespa natural i arbres per tal 
d’aconseguir un ambient més fresc i agradable per als usuaris.

Millores que faciliten l’accessibilitat
Una altra de les necessitats que a la piscina calia resoldre, era facilitar 
l’accés al recinte a les persones amb mobilitat reduïda, les famílies amb 
nens petits o la gent gran. El desnivell que sempre ha existit entre la zona 
de la piscina i el seu entorn feien inviable qualsevol sistema de rampa. 
Però ara, amb l’ampliació de l’equipament, també s’ha aconseguit resoldre 
aquest impediment mitjançant una rampa d’accés posterior, que permet 
l’entrada a la piscina sense haver de superar cap escala.

Per altra banda, i com a continuació del Pla d’eliminació de barreres 
arquitectòniques, s’ha habilitat un aparcament preferent en el pàrquing 
posterior de l’ermita de Sant Antoni, des d’on s’aconsegueix un fàcil accés 
tant a la piscina, l’ermita, la pista o el bar.

En la mateixa pista, tot just abans de l’inici de la temporada d’estiu, s’ha 
ampliat la zona de ball, formigonant la darrera zona de terra que quedava 
i que podia causar alguna molèstia als usuaris.

Durant diverses setmanes es van abocar més de 75 camions de terra, 
aprofitada de les obres de la carretera de Vinyols, tot transformant 
l’antic espai adjacent en l’actual zona enjardinada.

Abans i ara
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Continua el Pla d’Eliminació  
de Barreres Arquitectòniques

Aquest darrers dos anys, i com a resultat del treball realitzat per una 
comissió mixta, entre l’associació El Trencadís i l’Ajuntament creada 
amb l’objectiu de detectar i actuar sobre les barreres arquitectòniques 
de Riudoms, s’ha fet un avanç important en tot allò referent a 
l’eliminació d’aquests impediments per a persones amb mobilitat 
reduïda i els riudomencs en general.

A més de l’obra que s’ha fet al Parc de Sant Antoni per tal de poder 
accedir millor a la pista i el bar i la piscina, aquestes darreres 
setmanes també s’ha millorat l’accés a la Plaça de l’Església i al 
Centre d’Assistència Primària.

Les obres fetes a la variant  
eliminen molèsties al Molí d’en Marc

En diferents converses amb el Servei de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Riudoms els havia transmès la preocupació 
pel soroll que generaven els vehicles quan circulaven per la variant de 
Riudoms. Especialment a l’estiu, aquest soroll representava unes fortes 
molèsties als veïns de la urbanització Molí d’en Marc.

En aquest context, el Servei de Carreteres va realitzar un reasfaltat de la 
variant, millorant el ferm i augmentant l’adherència dels vehicles, eliminant 
així, bona part del soroll.

Inauguració  
del Bar del Casal Riudomenc

Cap a les 9 del vespre de dijous 13 de maig, la subdelegada del 
Govern Central, Teresa Pallarès i l’alcalde de Riudoms, Josep M. 
Cruset, conjuntament amb les altres autoritats locals, van protagonitzar 
l’acte simbòlic d’obertura al públic de les noves instal·lacions del Bar 
del Casal Riudomenc.

Aquest nou servei està dirigit per les dues joves parelles riudomenques 
que van resultar adjudicatàries d’aquesta concessió: M. Carmen 
Fernández i Jordi Pagà i Letícia Göke i David Grau.

Cal destacar la desinteressada col·laboració de diversos fotògrafs 
locals per aconseguir la magnífica col·lecció d’imatges que s’hi 
exposen i que foren preses en el mateix local, ara fa uns 50 anys.

Prèviament, al Saló de Plens municipal, s’havia fet un acte més 
formal, en el que es va fer un reconeixement a la família Gras, que 
durant molts anys va regentar l’antic Bar del Casal.

El tradicional bar de Sant Antoni es transformarà en un Bar-Restaurant 
amb la intenció d’obrir tot l’any.

Tal i com es va informar en aquest Butlletí d’Informació Municipal, 
durant la primavera va sortir a concurs públic la gestió del bar de 
Sant Antoni per un període més llarg de temps.

Després del procés reglamentari, l’adjudicació de la concessió va ser 
per a l’empresa Bocata Beach, per un període de 15 anys. Els seus 
propietaris tornen a creure en les possibilitats de Riudoms, doncs, 
des de ja fa anys, disposen de dos establiments de restauració al 
nostre poble.

La concessió signada fa que els concessionaris assumeixin tots 
els costos de transformació de l’actual bar de Sant Antoni en un 
restaurant que podrà obrir permanentment.

Això permetrà executar unes obres importants sense cap cost per al 
poble de Riudoms i a més a més, permetrà la dinamització del Parc 
de Sant Antoni durant tot l’any per a sigui aprofitat per tots els veïns, 
més enllà dels tradicionals mesos d’estiu.

Les obres de transformació de l’espai 
començaran una vegada finalitzi aquesta 
temporada estiuenca i està previst 
que s’enllesteixin cap a la pròxima 
primavera.

Adjudicació de les instal·lacions  
del Bar de Sant Antoni
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Subvencions 2010
 a les entitats locals

L’Ajuntament de Riudoms ofereix cada any a les entitats del nostre 
poble la possibilitat d’acollir-se a la convocatòria de subvencions per tal 
d’atendre les despeses de funcionament i d’organització de les activitats 
ordinàries de l’any.

Creiem que les tasques que les diverses entitats impulsen, mereixen 
tot el nostre reconeixement i és per això què, tot i el negatiu context 
econòmic actual, l’Ajuntament de Riudoms ha cregut convenient fer un 
esforç complementari per tal d’incrementar la totalitat de les subvencions 
destinades a les associacions i entitats riudomenques.

Amics de Riudoms 1.076 €

AMPA CEIP Beat Bonaventura Gran 1.200 €

AMPA CEIP Cavaller Arnau 600 €

AMPA IES Joan Guinjoan Gispert 861 €

Associació de dones La Bella Llar 1.330 €

Associació de Jubilats i Pensionistes 3.768 €

Associació de Puntaires Vol i Boixet 250 €

Associació El Trencadís 800 €

Associació Esportiva Riudoms 2.050 €

Centre d’Esports Riudoms 1.867 €

CERAP 3.537 €

Club Deportiu Riudoms 4.768 €

Club Patí Riudoms 2.106 €

Club de Petanca la Masia de Riudoms 646 €

Colla Gegantera de Riudoms 2.664 €

Confraria de cornetes i timbals de Sta. Llúcia 600 €

Coral Dolça Catalunya 700 €

Escola de Futbol Baix Camp 2.588 €

Esplai del Casal Riudomenc 1.885 €

L’Avellana Blaugrana 300 € 

L’Ajuntament de Riudoms, amb la implicació de tots els forns locals, 
va estar present a la 2a edició de la Fira de les DO de les comarques 
de la Cambra “Reus viu el vi”, amb l’objectiu de promocionar Riudoms 
a través d’un dels productes amb més anomenada, tant dins com 
fora del nostre poble: la coca amb recapte de Riudoms.

Podem qualificar aquest acte de promoció local com un notable èxit, 
donat que l’estand de l’Ajuntament de Riudoms va vendre entre el 
públic de la Fira del Vi més de 2000 talls de coca, que corresponen a 

Campanya de promoció de la coca amb recapte de Riudoms
347 coques dels forns de Riudoms. A través de la promoció d’aquest 
excel·lent producte local es va promocionar, alhora, tot el nostre 
municipi.

Un sincer agraïment a la Cambra de Comerç de Reus per haver-nos 
convidat a ser-hi presents.

Per tal de potenciar el coneixement i consum dels productes locals, 
es tornarà a impulsar aquesta idea en properes ocasions.

Mytidasa patrocina  
Jordi Ferré Caparó, pilot  

de la Copa Kawasaki de velocitat
L’empresa riudomenca Mytidasa és un referent en l’elaboració de 
productes càrnics a partir de les aus que el mateix grup empresarial 
cria. Actualment, Mytidasa està finalitzant un procés de creixement 
i renovació de les seves dependències, en el que disposa d’unes 
capdavanteres i modernes instal·lacions que els permeten ser 
plenament competitius, tant en la venda a botigues com en les 
grans àrees comercials.

En la seva línia de compromís amb Riudoms, Mytidasa patrocina 
l’equip de motociclisme liderat pel riudomenc Jordi Ferré Caparó.

El Jordi, amb la col·laboració del també riudomenc Gerard Caldú 
Anglés, de Tallers Costa Daurada, està competint actualment 

en el  Campionat 
d ’ E s p a n y a  d e 
Veloci tat  -  Copa 
Kawasaki Ninja, el 
que li permet córrer 
en els circuits de 
referència, com el de 
Montmeló, el de Jerez 
o el de València.

Sense cap mena 
de dubte, ha de ser 
un orgull per tots 
e l s  r i udomencs , 
veure com un jove 
del  nostre poble 
s’ha fet un espai en 
aquest esport tant 
competitiu i exigent. 
De ben segur que el 
Jordi, pilotant la seva 
Kawasaki Ninka ZX-
6R portarà el nom 
del nostre poble ben 
amunt.
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4a Trobada de Puntaires de Riudoms
El diumenge 20 de juny es va celebrar la 4a Trobada de Puntaires de 
Riudoms, tot obrint enguany les instal•lacions del Parc de Sant Antoni.

La trobada, preparada amb molta il•lusió per l’Associació de Puntaires “Vol 
i Boixet” de Riudoms i la col•laboració de l’Ajuntament, va reunir més de 
300 participants de tot Catalunya.

La diada va comptar amb la col•laboració de molts particulars i empreses 
locals que van col•laborar en el sorteig d’obsequis final. Hi van assistir 
diversos regidors i regidores i l’alcalde de Riudoms. Els joves membres del 
Grup de Tabalers de la Colla de Diables va oferir una sonora actuació.

El magnífic aspecte que presentava el recinte de Sant Antoni i les bones 
impressions entre els públic assistent, consoliden aquest espai i la data 
propera a la Festa de les Relíquies de Riudoms com el més idoni per a les 
futures trobades de puntaires al nostre poble.

Resultat del Concurs de Cartells de la 30a Fira de l’Avellana
Premi absolut, dotat amb 500 €, i que correspon al cartell de la 30a 
Fira de l’Avellana, ha estat concedit a Carles Camí Marcó.

Accèssit per al millor artista local, dotat amb 200 €, ha estat concedit 
a Verònica Moragas Rovira.

L’Escola Beat Bonaventura  
visita l’Ajuntament

El nens i nenes de l’Escola Beat Bonaventura van passar un 
interessant matí tot visitant la Casa de la Vila.

Durant la jornada van rebre de l’alcalde de Riudoms tot tipus 
d’informacions sobre el funcionament i els serveis que s’ofereixen, 
van seure a les butaques del saló de plens, van conèixer els fills 
il·lustres del nostre poble i per finalitzar, es van fer la foto oficial com 
a record d’aquesta activitat.
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Creació de catifes naturals per Corpus

La 6a Copa Catalunya d’Agility 2010

Campions de Lliga!!!

El món associatiu, més actiu que mai!

Els membres de l’equip de cadets de l’Escola de Futbol Baix han fet 
una temporada excel·lent i fruit d’aquest esforç han guanyat la Lliga 
de la seva edat i com a premi han ascendit de categoria.

Per fer encara més reeixit aquest èxit, han estat rebuts oficialment al 
Saló de Plens de l’Ajuntament de Riudoms, on han rebut la felicitació 
de l’alcalde i han presentat la copa conquerida.

Salvador Castellví, en representació del Club d’Agility Tossuts de 
Riudoms i Carles Fortuny, president de la Unió Catalana de Clubs 
d’Agility van proposar a l’Ajuntament de Riudoms poder celebrar la 
final de la Copa Catalunya d’Agility al nostre poble, durant el cap de 
setmana del 5 i 6 de juny.

La 6a Copa Catalunya 2010 es va disputar a les instal·lacions esportives 
municipals i els millors 250 gossos d’Agility catalans van ser presents 
en aquesta final, que va ser tot un èxit d’organització i on tothom va 
elogiar les bones instal·lacions esportives de que disposem.

Diverses persones i entitats van realitzar catifes amb elements naturals 
pels carrers on més tard va transcórrer la processó de Corpus. Totes 
les persones i/o entitats que vulguin elaborar una catifa de Corpus 
l’any vinent, es poden posar en contacte amb l’Ajuntament per tal que 
se’ls assigni la seva situació en el recorregut de la processó.

www.lom.cat, 
les notícies de Riudoms, al moment!

El portal de 'L'Om, Revista de Riudoms' ha iniciat un procés de 
modernització amb l’objectiu de convertir-se en un referent de 
l'actualitat riudomenca. La pàgina electrònica ha incorporat un apartat 
en què es recullen, informacions, actes i fotografies de la vida política, 
social, cultural i esportiva de la població. 

El portal www.lom.cat continua oferint la possibilitat de descarregar-se 
les revistes publicades (de 3 anys ençà), excepció feta de la revista 
del mes en curs. A través de la pàgina, els lectors també es poden 
subscriure’s a la revista i formular suggeriments.
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Campus
Del 29 de juny al 3 de juliol l'Escola de Futbol Baix Camp va 
organitzar, amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports, el primer 
campus DiverFutbol. Durant una setmana 25 nens i nenes d'edats 
compreses entre els 6 i 12 anys van disfrutar del seu esport favorit 
a les instal·lacions municipals. El dissabte 3 de juliol es va celebrar 
una festa de cloenda del campus on es va entregar a cada participant 
un record de la primera edició del campus DiverFutbol. 

                         Activitats de l’Escola de Futbol Baix Camp

Torneig
Els dies 23 i 24 de juliol l'Escola de 
Futbol Baix Camp va organitzar un 
torneig de futbol-7 juvenil. Hi van 
participar 5 equips amb jugadors de 15 
a 18 anys i l'equip Baix Camp 91, amb la 
majoria de jugadors formats a l'Escola, 
va ser-ne el guanyador.

24 hores de Futbol Sala Femení

3 hores de resistència amb BTT
La secció de BTT d’Amics de Riudoms va celebrar, per primera 
vegada, les “3 hores de resistència amb BTT”. 

El 26 de juny i durant tres hores, els equips participants havien de 
realitzar el màxim nombre de voltes a un circuit de 4.300 m que 
passava per diferents carrers i camins del nostre terme, amb la 
dificultat afegida que la part final es realitzava en la foscor de la nit, el 
que feia augmentar encara més l’espectacularitat d’aquesta prova.

L’equip guanyador va fer un total de 20 voltes (86 Km). Va quedar en 
segon lloc, i a pocs segons del primer classificat, l’equip del riudomenc 
Roger Fortuny Badet.

L’Equip de Futbol Sala Femení de Riudoms ha organitzat una nova 
edició de les 24 hores de Futbol Sala Femení. La presència de 9 equips 
i més de 100 jugadores va permetre veure moments de molt bon futbol 
i viure durant tot el cap de setmana un ambient molt festiu. 

Tots els assistents van coincidir en valorar molt positivament 
l’organització del certamen per part de les membres de l’equip local, 
i de ben segur que aquest fet garanteix la continuïtat d’aquesta 
competició.  
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Activitats d’estiu del Cd Riudoms
El CD Riudoms ha organitzat, conjuntament amb el Nàstic de 
Tarragona, un campus esportiu adreçat al futbol base. En el mes de 
juliol, els professionals dels Nàstic es van traslladar durant quinze 
dies a Riudoms per tal de fer les classes teòriques i pràctiques als 
70 nens inscrits en aquesta activitat.

Per altra banda, durant aquest estiu el CD Riudoms ha organitzat 
diferents torneigs: el 1r Torneig de Futbol 7 pre-benjamí i benjamí, 
amb 8 equips i més de 100 nens; les 6enes 24 hores de Futbol 7, 
amb la participació de 16 equips; i les 29enes 24 hores de Futbol 
Sala masculí amb la participació de 10 equips.

Paral·lelament, es van portar a terme diferents actes socials i de 
germanor amb la participació dels socis del club i els pares dels nens 
de les diferents categories.

Es juga a Riudoms  
el Campionat de Catalunya d’Hoquei

Després de que la Federació Catalana de Patinatge escollís Riudoms 
com a seu del Campionat de Catalunya Juvenil d’Hoquei Patins, el Club 
Patí Riudoms, entitat riudomenca amb més d’una dècada d’existència, 
va organitzar amb èxit aquesta important fita de l’esport català.

Durant tres dies, esportistes juvenils del màxim nivell de l’hoquei 
patins de tot Catalunya, van competir per guanyar aquest trofeu.

L’organització a Riudoms d’aquest esdeveniment també ha servit per 
deixar clara la bona capacitat organitzadora del Club Patí Riudoms 
i a més, per projectar enfora el nostre poble.

5a diada Esportiva Escolar 
El dissabte 5 de juny l’AMPA, conjuntament amb l’Escola Beat Bonaventura, 
va organitzar la 5a Diada Esportiva Escolar, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Riudoms.

L’objectiu de la jornada era incentivar la pràctica esportiva des del punt de 
vista lúdic i saludable.

Es van fer diferents tallers i curses de sacs i de xapes, bàdminton, ping-
pong, jocs de taula, circuït de bicis, rocòdrom, balls i ritmes i un circuit de 
psicomotricitat, així com una cursa d’orientació per als més petits.

Va ser tot un èxit de participació i tots els nens i nenes van obtenir un 
obsequi i un berenar saludable.

S’agraeix, també, la col·laboració de Borges, Coaliment, Centre Actiu i 
Grupo Orquestal Zamarra.

Coherència municipal, 
responsabilitat institucional

Escrit d’ERC corresponent al mes de març que, per error, no va ser publicat  
en el Butlletí d’Informació Municipal corresponent. Disculpeu les molèsties.

El passat 19 de novembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar donar suport a 
la consulta per la independència a tots aquells pobles, inclòs Riudoms, on 
es formulin consultes similars, com un saludable exercici de democràcia, 
obert a la participació de la ciutadania.

La moció, proposada per ERC-AM, fou aprovada per aclaparadora majoria, 
amb els vots favorables dels dos principals grups i sense cap vot en 
contra.

Posteriorment, amb la constitució de la plataforma cívica Riudoms Decideix, 
un nodrit grup de veïns i veïnes, van donar el pas per a la celebració de la 
consulta al nostre municipi.

La bona feina i l’esforç dels voluntaris de Riudoms Decideix, ha contribuït a 
posar de relleu, un cop més, la unió dels riudomencs en projectes col•lectius. 
En aquest cas en un repte de país, on el dret a decidir de la nació catalana 
va més enllà de divisions partidistes, amb independència de colors polítics 
o ambicions particulars de govern.

Així també ho pensa el nostre grup municipal i, atesa la moció aprovada 
per l’alcalde i els dotze regidors de l’Ajuntament, hem fet més d’una 
proposta per tal que el suport acordat no quedés en una simple declaració 
d’intencions.

Atès que un acord del Ple obliga a tots els regidors d’acord amb les seves 
responsabilitats, vam proposar una promoció i suport explícit, de caire 
institucional, en favor de la consulta del 25 d’abril, mitjançant la col•locació 
dels estands de Sant Jordi en un lloc proper a les urnes, donant publicitat 
a la moció aprovada i amb una carta a la ciutadania i les entitats signada 
per l’alcalde.

Avui, 20 de març, desconeixem si s’acceptarà alguna de les propostes 
formulades. Cal que CiU, el partit al govern de l’ajuntament, demostri 
coherència i responsabilitat amb allò que vota en seu plenària. De moment 
ja ha negat una pàgina d’aquest butlletí per promocionar de manera conjunta 
la consulta.

Cas que s’hagi amagat el cap sota l’ala, un cop més la ciutadania haurà 
donat una lliçó de democràcia i participació als seus governants.

CONEIX MILLOR RIUDOMS!, és una activitat dirigida a totes les 
persones que volen ampliar el seu coneixement sobre el nostre poble, 
la nostra història i la nostra manera de fer.

Enguany, s’ha ofert diverses vegades i com que ha agradat molt, 
s’anirà proposant en properes diades festives. 

èxit del CONEIx MILLOR RIudOMS!
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
CIU no diu la veritat sobre la planta termosolar de Riudoms

Responsabilitat municipal en temps difícils

Què cal fer quan l’oposició fa perdre diners al poble?

El març de 2008 el Ple va aprovar la creació 
de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms 
Gestió. Aquest tipus d’ens, que no implica cap 
increment de l’estructura municipal, permet als 
ajuntaments beneficiar-se de certs avantatges 
que tenen les empreses privades, com ara 
poder recuperar l’IVA.

Malgrat totes les explicacions i els informes 
favorables, ERC va votar en contra de la 
creació d’aquesta entitat. Això no és rellevant 
en si mateix, doncs estem habituats a haver 
de fer prosperar el poble tot i no obtenir el vot 
favorable de l’oposició.

La sorpresa va venir quan el Jutjat Contenciós 
Administratiu ens va notificar que el portaveu 
d’ERC havia presentat un recurs contra 
l’acord del Ple. Potser mai abans cap regidor 

de Riudoms havia recorregut al jutjat un acord 
del Ple, pel sol fet que aquest no fos favorable 
a les seves pretensions.

La primera conseqüència pel poble ha estat que 
Riudoms Gestió, que podria haver començat 
a operar el maig del 2008, l’hem hagut de 
deixar en espera de la sentència. Òbviament, 
durant tot aquest temps, el poble no s’ha pogut 
beneficiar de les avantatges econòmiques que 
implica Riudoms Gestió.

Finalment, el Jutge va emetre aquesta sentència: 
“debo desestimar y desestimo el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. 
SALVADOR MESTRE GISPERT”. Deixant clar 
que no donava la raó a ERC de Riudoms i que 
l’Ajuntament havia fet les coses bé.

Tot i que ara ja hem posat en funcionament 
l’entitat, el mal ja està fet. Els diners que es 
podria haver estalviat Riudoms en tot aquest 
temps, s’han perdut. I això, sense parlar dels 
costos en advocats què, per defensar-se de la 
demanda, ha tingut el poble.

Amb els temps de dificultats econòmiques 
que corren, que l’oposició faci perdre 
diners al poble és d’una irresponsabilitat 
majúscula.

De ben segur que quan arribi el moment de 
les eleccions i s’omplin la boca demanant 
confiança, tothom tindrà present qui treballa per 
aconseguir diners pel poble i qui els fa perdre.

D’acord amb les xifres d’endeutament 
municipal, cada riudomenc deu gairebé 700 
euros.

Amb un endeutament que ha augmentat un 
15% respecte de l’any passat, els ajuntaments 
de la demarcació de Tarragona són els que 
ténen més deute per habitant de Catalunya 
(malgrat tota la “riquesa generada”)

Amb una reducció d’un percentatge similar 
en els sous dels 12 regidors i alcalde, el 
poble de Riudoms estalviaria 20.000,00 
euros. 

De tots és coneguda l’actual situació econòmica 
que patim, una de les crisis més punyents que 
ha travessat el nostre país i que avui ja ningú 
no s’atreveix a negar.

Si bé amb un fort component global, no podem 
obviar la responsabilitat d’agents econòmics 
ben propers (la recent fusió-absorció de 
caixes n’és un exemple i uina conseqüència). 
La intervenció d’actors en el mercat amb un 
concepte d’enriquiment ràpid i predador, sense 
pensar en els resultats d’allò que alegrement 
s’anomenava amb expressions tan abstractes 
com “generar riquesa”, ens ha dut sense cap 
dubte al panorama actual.

Un panorama al qual ha contribuït l’actitud 
determinades administracions públiques locals 
i els seus responsables, passats i presents, 
que, bé per ignorància, ingenuitat o actituds 
directament ilícites o amorals, han fet la part 
d’un afany de lucre que no els corresponia, 
oblidant els principis bàsics, i únics, del servei 
al ciutadà.

Avui, la crisi econòmica la pateixen els 
més febles, i es pateix particularment als 
municipis. 

Cal que, amb vocació de servei, els càrrecs 
electes adoptin les mesures necessàries en 
el seu àmbit respectiu i d’acord amb les seves 
responsabilitats.

Una reducció en les retribucions dels regidors, 
de tots els grups, i l’alcalde, contribuirïa a 
donar exemple en tant càrrecs electes, tot 
solidaritzant-nos amb les famílies que ja han vist 
minvats els seus ingressos. I permetria destinar 
la quantitat estalviada a donar suport i ajudar 
aquelles famílies riudomenques que pateixen, 
de manera més crua, els efectes de la crisi.

Al Butlletí Municipal del passat febrer, el grup 
municipal de CiU publicava un article titulat 
“El Govern de Zapatero fa perillar la planta 
termosolar de Riudoms”.

En aquest article es deia que “a causa d’un 
decret del President Zapatero, es liquidaven 
les ajudes previstes per la generació d’energies 
renovables i que aquest fet era un gran 
entrebanc per al projecte de Riudoms, doncs 
amb aquestes condicions l’empresa que 
l’impulsa esta considerant traslladar la planta 
fora de l’Estat Espanyol…”

Doncs bé, s’ha de dir que el grup municipal 
de CIU o està molt mal informat sobre aquest 
assumpte, cosa que seria prou greu o, encara 
pitjor: enganya deliberadament  tots els ciutadans 
de Riudoms amb aquestes afirmacions.

Es cert, que està en perill la instal·lació de 
la planta termosolar a Riudoms, però no a 
causa de cap resolució del Govern Espanyol, 
perquè no hi ha cap decret que elimini les 
subvencions a les energies renovables. 

El motiu que perilli la inversió no és aquest 
decret inexistent, sinó principalment per uns 
altres dos: la empresa portuguesa que havia 
d’aportar una important suma de diners  s’ha 
fet enrere i sembla  que no hi participarà, 
cosa que obliga a buscar un altre inversor, i 
a més, l’empresa Agni Iberpower, que es 
la multinacional que feia la inversió al nostre 
poble, no va sol·licitar la subvenció estatal 
corresponent dins del termini establert.

Actualment s’està col·laborant amb la empresa 
Agni Iberpower, treballant amb força des 

de la Delegació del Govern a Tarragona, 
conjuntament amb el departament d’Economia 
de la Generalitat, per tal de donar solució a 
aquests problemes i que es pugui portar a terme 
aquesta inversió tan important a Riudoms.

Des del PSC de Riudoms demanem al govern 
municipal de CIU que deixi de tergiversar  la 
realitat i que expliqui tal com són les coses. 

Amb projectes tan importants per al nostre poble 
com aquest, ningú no hi pot jugar i menys la 
coal·lició que governa el  municipi.

Visiteu la nostra web www.pscriudoms.
blogspot.com
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El nou Casal i l a seva futura gestió

Millorem l’Escola de Lleure

Per què, entre tots, hem de pagar els seus plats trencats?

Només fa dos anys que van tenir lloc les 
Eleccions Generals que van tornar a portar José 
Luís Rodríguez Zapatero a la presidència del 
Govern espanyol.

Només fa dos anys que l’actual president deia 
que no existia cap tipus de crisi i que tot era 
“una falacia, puro catastrofismo”.

Només fa dos anys que ZP deia “ya estamos 
por encima de la media europea y superamos 
a Italia” i que “va a ser uno de los objectivos 
que voy a plantear a los españoles: superar a 
Francia en renta per cápita”.

Només fa dos anys, justament abans de les 
eleccions, que va inventar-se un regal de 400 
euros per als contribuents, una mesura que ens 
va costar 5.000 milions.

No fa ni dos anys que Zapatero va perdre el 

seu equip econòmic: va cessar Pedro Solbes, 
l’experimentat Ministre d’Economia, i després 
li va dimitir el Secretari d’Estat.

No fa ni dos anys què, a Nova York, va afirmar que 
Espanya “quizá cuenta con el sistema financiero 
más sólido de la comunidad internacional”, i 
que és “el país con más capacidad para crecer 
económicamente”.

Durant els darrers dos anys s’han regalat 
16.000 milions d’euros a diversos sectors, a 
costa d’augmentar el dèficit públic.

Ara, ens ha caigut a sobre la crua realitat. Però, 
tot i així, encara han fet falta les trucades del 
President dels Estats Units, la de la Cancellera 
Alemanya i la del Primer Ministre Xinès.

La bombolla, on ens deia que vivíem, li ha 
petat a les mans i ara, tots, hem de pagar els 

seus plats trencats.

Els treballadors amb escasses possibilitats 
de trobar feina. Els pensionistes amb les 
pensions congelades. Els empleats públics 
amb retallades de sous. Les empreses amb 
dificultats per accedir al crèdit. Els ciutadans 
sofrint augments d’impostos i retallades de 
prestacions. I així un llarg etcètera...

¿No hauria estat més fàcil haver acceptat 
la realitat quan tocava, no haver llançat els 
diners públics i estalviar ara aquest esforç als 
ciutadans?

Sense cap mena de dubte, el temps acabarà 
posant cadascú al seu lloc!

Fa més d’un any, el 20 de maig de 2009, el 
Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament va 
proposar estendre les activitats de l’Escola 
de Lleure al mes d’agost

Com en d’altres propostes realitzades per 
Esquerra, l’alcaldia va impedir el seu debat 
i votació en seu plenària sense que, a data 
d’avui, s’hagi pres en consideració

En l ’esmentada proposta, els regidors 
d’Esquerra-Acord Municipal ens limitàvem a 
demanar l’ampliació de l’esplai d’estiu conegut 
com ”Escola de Lleure”, atès que aquest esplai 
compleix una labor de formació i lleure per als 
menuts que hi participen i, alhora, un servei molt 
útil pels pares i mares en període de vacances 
escolars.

Reconeixent el seu bon funcionament, 
la satisfacció dels seus usuaris i la seva 
funcionalitat, l’Escola de Lleure únicament té 
lloc durant el més de juliol i, tenint en compte 
la durada del període de vacances escolars 
d’estiu, i l’interés dels veïns i dels seus fills, 
el nostre grup entén que l’ampliació d’aquest 
servei seria una millora per les famílies 
riudomenques, que podrien fer-ne ús també 
durant el mes d’agost.

No obstant, com en d’altres propostes de 
millora, des de l’alcaldia es va entendre que 
aquesta proposta no tenia cabuda en el Ple 
(màxim òrgan de govern de l’Ajuntament i on, 
pràcticament, només podem desenvolupar la 
nostra activitat els regidors a l’oposició). Així, 
no es va donar entrada a aquesta ampliació 
de l’Escola de Lleure tot argumentant que 

era competència del govern municipal i de la 
regidoria corresponent. Avui, transcorregut més 
d’un any i convocada una nova edició de l’Escola 
de Lleure, el més calent és a l’aigüera.

És del tot legítim que, des de l’alcaldia i el 
govern municipal, es practiqui un model de 
política basat en l’omnipresència i la contínua 
promoció personal. Però ja és més discutible 
que el gruix de l’activitat se l’endugui aquest 
afany per la foto i es dediqui més temps 
a figurar, enlloc de dedicar-se realment a 
solucionar problemes o millorar el dia a dia dels 
riudomencs i riudomenques.

Som a la recta final de la construcció del 
nou  Casal Riudomenc .Un equipament   molt 
necessari per a un poble com el nostre i que 
aviat veurem  fet realitat. Han calgut molts 
esforços i molt bona voluntat de força gent 
per fer-lo possible.  Si mirem enrere,  hem 
de constatar que aquesta edificació ha estat 
possible  gràcies a l’empenta, l’esforç i la 
voluntat d’un grup de convilatants  que  van 
col•laborar amb el seu gra de sorra per tal que 
aquest projecte fos una realitat. A ells caldrà 
dedicar-los  el corresponent agraïment  per l’ 
ajut  a  la seva recuperació.

En els moments en que estem escrivint aquest 
article resta  per acabar bona part   de l’ interior 
de l’edifici,  però l’estructura ja està feta  per la 
qual cosa el passat mes de maig ja  es va poder 

inaugurar el  bar de la planta baixa. Tot plegat 
permet endevinar que serà un equipament 
que complirà amb escreix les necessitats de 
Riudoms, pel que fa a la dinamització cultural i 
representació d’actes   de tota mena .  

Tot i amb això, és ara, quan a partir de la seva 
inauguració,  s’obriran un seguit d’interrogants 
que s’haurien d’aclarir abans que s’esdevingui 
aquest fet. El primer i més important és saber 
com es gestionarà aquest edifici, així com 
conèixer de quina forma els riudomencs en  
gaudirem i en participarem.  Cal aclarir aquestes 
preguntes abans que el  Casal obri les seves 
portes als nostres convilatans. 

Altrament pot passar que els riudomencs no se’l 
sentin com a seu  i aquest  espai  resti sense 
l’escalf i el suport de la majoria de la gent. No 

seria la primera vegada que passa una cosa 
semblant en un equipament municipal  i no cal 
,ara ,posar exemples. Un fet així seria molt greu 
i lamentable. És per això que demanem que, 
com més aviat millor, es planifiqui, amb el temps 
suficient,  una gestió acurada d’aquest important  
equipament cultural, amb les aportacions dels 
riudomencs  que hi vulguin prendre part. 

És així, bàsicament, com ha estat possible la 
seva recuperació.
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Imatges de l’Escola de Lleure 2010
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Riudoms ha 
organitzat, durant 5 setmanes seguides, i repartida en tres torns, la 
9a Escola de Lleure “Viu l’Estiu 2010”, en la que més de 150 infants 
han disfrutat de l’estiu, tot jugant i formant-se.

La direcció de l’escola i l’equip de monitors i monitores són persones 
àmpliament formades en el món del lleure i que durant la resta de 
l’any participen d’altres activitats com ara l’esplai o les colònies.

En el context de crisi actual els preus han estat en part subvencionats 
per l’ajuntament de Riudoms, de manera que s’ha mantingut el mateix 

cost d’inscripció que l’any passat i s’han aplicat descomptes a les 
famílies que han apuntat més d’un fill.

Les activitats programades han estat diverses, com ara dinàmica de 
grups, activitats esportives i d’aventura, piscina, excursions, tallers, 
cançons i danses, inflables, planetàrium, visites a empreses locals 
i de fora.

També cal destacar la participació de diverses persones voluntàries i 
que, diàriament, les famílies podien veure les imatges del dia a través 
del web www.riudoms.cat.


