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AQUEST NADAL 
RIUDOMS INAUGURA 

EL SEU CASAL

El Casal Riudomenc pujarà el teló el 19 de desembre
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A mesura que va 
avançant aquesta 
l e g i s l a t u r a ,  a m b 
l’Equip de Govern 
M u n i c i p a l  a n e m 
donant compliment 
a l s  c o m p r o m i s o s 
que havíem adquirit, 
davant vostre, en les 

passades eleccions municipals.

Hem donat una estructura molt definida als quatre anys 
del nostre mandat municipal. Els primers mesos es van 
destinar a planificar les actuacions i el calendari del que 
calia portar a terme. Posteriorment es va dedicar el temps 
i els esforços a buscar i assegurar el finançament per a fer 
possibles les actuacions planificades. Amb el finançament 
garantit es van redactar els projectes i es van fer tots els 
tràmits administratius necessaris. Finalment, es porten a 
terme les obres i actuacions de millora previstes.

Actualment, ens trobem en aquesta darrera etapa. Amb el 
finançament garantit a la caixa municipal i els projectes 
redactats i tramitats administrativament, l’Ajuntament de 
Riudoms està materialitzant moltes de les actuacions a 
que ens havíem compromès.

La remodelació del Casal Riudomenc•	  està arribant a la 
seva fase final, i aquesta setmana ja s’estan instal·lant 
les butaques. Abans de final de mes estarà instal·lat tot 
l’equipament escenotècnic, i el dia dia 19 de desembre 
s’inaugurarà. 
L’ampliació de la Zona Esportiva•	  ja compta amb les 
pistes de pàdel i de tennis acabades, i durant les 
pròximes setmanes, finalitzarà la construcció de la pista 
poliesportiva, el condicionament de l’entorn de les pistes 
i la instal·lació lumínica.
Les feines de renovació de l’enllumenat públic•	  ja s’han 
pràcticament finalitzat, havent col·locat, a hores d’ara, el 
cablejat i les lluminàries noves i, durant els pròxims dies, 
només quedarà connectar els nous circuïts a la xarxa i 
retirar els fanals antics.

La feina que havia de fer l’Ajuntament a la nova Biblioteca •	
Municipal està finalitzada. Ara s’està a l’espera de que 
la Generalitat de Catalunya faci arribar la totalitat de 
l’adquisició dels llibres i ordinadors, instal·li la xarxa 
informàtica que ha de permetre la connexió dels usuaris 
i porti la resta de mobiliari. Simultàniament s’estan 
tramitant els permisos per poder-la obrir.
Per altra banda, aquests dies la Brigada Municipal està •	
preparant el reg de la zona enjardinada de les Restes 
Romanes per tal de poder finalitzar l’enjardinament 
d’aquesta zona verda.
Un cop es va consolidar l’estructura de •	 l’edifici de Les 
Monges, la mateixa Brigada Municipal està sanejant i 
pintant les diferents façanes de l’edifici.
Pel que fa al •	 Local Jove, tal i com us explicava en el 
passat butlletí, ja s’està a punt de fer els remats finals i 
començar-lo a moblar. 
I pel que fa a les feines què, a requeriment de l’Ajuntament •	
de Riudoms, altres administracions estan portant a 
terme en el nostre terme, la Diputació de Tarragona ja 
està encarant la feina final d’asfaltat del tram urbà de la 
carretera de Riudoms a Vinyols.

Tot això, sense entrar en moltes altres feines que ja estan 
acabades, com ara l’ampliació de la piscina, o feines de 
menors dimensions, que actualment també s’estan portant a 
terme.

L’esforç i la constància d’aquests anys han permès 
aconseguir els recursos econòmics necessaris per tal de 
poder fer realitat les millores que el poble de Riudoms es 
mereix, sense hipotecar l’economia municipal.

Això, no vol pas dir que estigui tota la feina feta. Tot el 
contrari: durant els pròxims mesos es faran realitat nous 
projectes que permetran seguir millorant la qualitat de 
vida de tots els riudomencs.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

Edita
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L’esforç i la constància ens dóna resultats!

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

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

Horari de visites:
Dilluns 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
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SEGuIMENT DE lES OBRES
El Casal Riudomenc

La Biblioteca antoni Gaudí

una grua espectacular ha pujat la climatització del teatre un dipòsit de 28.000 litres d’aigua garantirà el sistema antiincendis

unes obertures al sostre permetrien l’extracció de fum en cas d’incendi uns serveis molt més amplis gràcies a la reconstrucció del Casal

la Biblioteca està preparada per a ser equipada amb els llibres i els ordinadors que ha de subministrar la Central de Biblioteques de Catalunya

la Brigada Municipal ha acabat l’enjardinament exterior i només falta instal·lar-hi les fumeres gaudinianes a l’entrada principal

Les obres del Casal Riudomenc estan pràcticament enllestides. Per això, el 19 de desembre aprofitant les festes de Nadal, el Casal tornarà 
a obrir les seves portes. Actualment s’estan fent els acabats de l’obra, completant els sistemes antiincendis, de climatització i de serveis.
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Ja està feta la pista de tennis amb gespa artificial i arena de quars

imPoRtant: Es posen a la venda nous nínxols
Donat que s’estan exhaurint els nínxols disponibles al Cementiri Municipal, l’Ajuntament de Riudoms té intenció de construir, en breu, 16 
nínxols dobles, per tal d’oferir-los a qui hi estigui interessat.

És per això què, a partir del dia 15 de novembre de 2010, es pot passar per les oficines de l’Ajuntament a fer la reserva corresponent, i es 
podrà escollir el tipus de nínxol i la seva situació, que s’assignarà per rigurós ordre de sol·licitud.

L’ampliació de la Zona Esportiva

L’enjardinament de les restes romanes

La millora de l’edifici de Les Monges

la pista poliesportiva està a punt per col·locar-hi el terra de gres

les noves instal·lacions s’integren amb la zona esportiva existent El camp de pàdel està completament acabat

Amb l’interior de l’edifici completament apuntalat s’ha sanejat la façana posterior i s’ha pintat la façana principal

la Brigada Municipal ha enllestit els treballs previs per a la sembra de la gespa i s’està col·locant el mobiliari urbà
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Borsa de lloguer de finques agrícoles
l’Ajuntament de Riudoms ha creat una “Borsa de lloguer de finques agrícoles” amb l’objectiu de crear una base de dades en les que els 
propietaris de finques en desús del nostre terme s’hi puguin inscriure i facilitar que altres pagesos en puguin conèixer les característiques 
i, si ho creuen convenient, posar-se en contacte amb els propietaris d’aquests finques per tal d’arribar a possibles acords de lloguer.

Qui tingui interès en que la seva propietat sigui en aquesta borsa de lloguer de finques agrícoles, es pot posar en contacte amb el regidor 
d’Agricultura, Miquel Domènech, personalment o a través de les Oficines de l’ajuntament de Riudoms: 977 85 03 50.

La carretera de Riudoms a vinyols

La renovació de l’enllumenat públic

l’entrada a Riudoms, desde Vinyols, ha millorat molt gràcies a les obres que està portant a terme la Diputació de Tarragona

Millor seguretat amb una carretera més ampla i amb menys tombs Amb les obres s’ha ampliat el proveïment d’aigua al Moli d’en Marc

les obres de renovació de l’enllumenat públic han substituit les lluminàries d’una part important dels carrers del poble. Els nous llums 
representaran un important estalvi econòmic, ja que donen una millor il·luminació amb un menor consum energètic.
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Més actuacions de la Brigada Municipal

S’ha intensificat l’esporga per reduir les fulles caigudes pels carrers En motiu de la festa de Tots Sants s’ha pintat i arreglat el cementiri

Despedregant els laterals de la riera per passar-hi la desbrossadora

Quan hi havia petites avingudes al Barranc del Portal, l’aigua s’escapava pel lateral de la reixa a causa de les restes vegetals que s’hi 
acumulen. Ara s’ha construït un ressalt per millorar el funcionament del col·lector i obligar així l’aigua a entrar per les reixes.

S’han arreglat diferents fuites amb el conseqüent estalvi d’aigua

La consolidació de dues cases en perill d’ensulsida

les obres inacabades d’una empresa privada, havien deixat en un estat precari dos edificis al nucli antic. l’Ajuntament va requerir a l’empresari 
l’execució de les obres de consolidació de les cases en perill. Com que, passats tots els terminis, l’empresari no va actuar i, atès el risc 
evident, l’Ajuntament ha intervingut subsidiàriament: ha fet les obres i les cobrarà a l’empresari amb la corresponent sanció econòmica.
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La diada nacional i la sardinada Popular

La combinació de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb 
un esdeveniment popular com una sardinada, fa que la participació dels 
riudomencs aquest dia hagi augmentat espectacularment en els dos 
darrers anys.

Així, més de 750 persones van ser presents a la Plaça de l'Església per 
tal de participar en algun dels actes programats. Van encetar la Diada 
els actes més institucionals, com els parlaments del regidor de cultura 
i l'alcade de Riudoms, l'ofrena floral als Germans Nebot, per part de 
l'Hereu i la Pubilla de Riudoms, el cant de l'Himne Nacional de Catalunya 
i la Ballada de Sardanes.

Tot seguit va tenir lloc la Sardinada popular, en la que es van servir 
més de 600 sopars. Per finalitzar va tenir lloc un concert d'havaneres 
acompanyat de rom cremat per a tothom.

Un agraïment molt especial als més de 50 voluntaris, que amb el seu 
esforç, van permetre preparar i servir el sopar.

Es van habilitar dos brasers per coure 138 Kg de sardines l’agraïment als més de 50 voluntaris que van treballar per la Diada

Homenatge als Germans Nebot i Cant dels Segadors

la Plaça presentava un magnífic aspecte. A la 2a Sardinada Popular es van servir més de 600 sopars
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La Revista L’om 
vol sortir per nadal a tot color

Segons ens ha fet saber la direcció de la 
Revista L’Om, aquesta emblemàtica publicació 
d’informació riudomenca té la intenció de sortir a 
tot color, a partir del número especial de Nadal.

L’actual Revista L’Om, és l’hereva escrita del 
que era conegut com “L’Om parlat” què, cap als 
anys 60 del segle XX, tenia lloc en el marc de 
l’antic Casal Riudomenc.

Al llarg de les dècades i amb diferents directors 
i equips de redacció ha mantingut informada la 
població de Riudoms.

Amb l’arribada de les noves tecnologies, ara també està disponible al web 
www.lom.cat i properament en l’edició en color.

La subscripció anual a aquesta publicació costa 38€ i també la podeu 
comprar mensualment a les llibreries i quioscos de Riudoms.

Presentació  
de l’associació Romanesa de Riudoms
Aquest diumenge 26 de setembre 
va tenir lloc la presentació pública 
de la nova entitat Associació 
Romanesa de Riudoms, constituïda 
legalment aquest estiu, i que va 
voler presentar-se oficialment 
davant tot el nostre poble, a les 
instal·lacions del Parc de Sant 
Antoni.

L'acte va ser obert a tothom, i 
després dels parlament oficials, a 
càrrec del president de la novella associació Nelu Sorea i de l’alcalde de 
Riudoms Josep M. Cruset, els més de 250 assistents van poder escoltar 
una actuació de música tradicional romanesa que va finalitzar amb dues 
emotives i conegudes cançons.

La jornada va finalitzar amb la degustació d’una completa mostra de 
gastronomia romanesa i catalana que va permetre allargar, una estona 
més, l’agradable vetllada.

L’institut obté un premi esportiu
En el marc del programa ESPORT-Q (Premis 
a la qualitat de l’esport escolar, vinculats 
al PCEE), el Consell Català de l’Esport ha 
premiat l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms 
amb una dotació econòmica de 3.400 €. 

El premi és un reconeixement a la feina ben 
feta i a la bona qualitat esportiva del centre, 
que es concreta –d’una banda– en les 
activitats esportives diàries, fetes a les hores 
d’esbarjo i a les tardes dels dimecres, amb 
activitats com el futbol, ritmes i balls, etc.

L’institut també participa en les trobades comarcals i intercomarcals organitzades 
pel mateix Pla d’Esports a l’Escola, alhora que els ha estat reconeguda 
l’organització dels festivals de Nadal i de Sant Jordi –que fa cada any–, i les 
activitats esportives incloses a les Jornades Culturals.

Ajuntament i entitats...
dissabte a 2/4 de 12: l’Hora de Conte!

La Sala Infantil de la Biblioteca Antoni Gaudí (C. del Beat Bonaventura, 
73) és l'escenari de la narració i l'escenificació de contes per a infants, 
explicats per persones voluntàries, motivades per transmetre l'interès per 
la lectura, amb la coordinació del Grup Municipal de Lectura. Podeu obtenir 
més informació a la Biblioteca o trucant al seu telèfon: 977 76 88 09.

En el present curs 10/11 s'han previst els següents dissabtes que poden 
variar per motius d'organització:

OCTuBRE: 16 i 23 FEBRER: 5, 12, 19 i 26 

NOVEMBRE: 6, 13 i 27 MARÇ: 19 i 26 

DESEMBRE: 11 i 18 ABRIl: 2, 9 i 30 

GENER:  15, 22 i 29 MAIG:  7 i 14 (cloenda) 

Durant el curs es fan més de 20 sessions de contes

L’Esplai no para mai!
Més d’un centenar de nens i nenes han començat un nou curs a l’Esplai del 
Casal, amb la implicació de més d’una vintena de monitors i monitores. Les 
activitats de l’Esplai riudomenc es desenvolupen principalment a la Casa 
de Cultura i la plaça de l’Om, encara que puntualment poden tenir lloc en 
qualsevol altre espai del nostre poble.

L’Esplai, tradicionalment lligat al Casal Riudomenc i amb més de 40 anys 
d’història, realitza les seves activitats educactives i formatives els dissabtes a 
la tarda i també organitza anualment les Colònies a l’estiu.  Els seus monitors 
i responsables, la majoria amb titulació oficial, també participen en altres 
events del nostre poble, com l’Escola de Lleure o El Nadal Genial.
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Per segona edició, amb la coordinació de Josep Bés i el CERAP, s’ha 
celebrat la Mitja Marató de l’Avellana i els 10 Km de Riudoms.

Aquestes curses, tot i la novetat, són cada dia més conegudes entre 
els esportistes de tot arreu, cosa que assegura la seva continuïtat.

Cal esmentar i agrair l’ampli equip de voluntaris que permeten l’adequat 
desenvolupament d’aquesta complicada prova de resistència.

Per primera vegada, també es va fer una cursa infantil, una per a 
persones discapacitades i un concurs fotogràfic.

CF Femení tarramar de Riudoms
Durant la tarda del dissabte 4 de setembre, al Camp d’Esports de Riudoms va 
tenir lloc la presentació d’una nova entitat esportiva local, que està destinada 
a les noies que volen practicar futbol, al nostre poble i la nostra comarca.

Aquesta entitat es diu CF Femení Tarramar i els seus fundadors són el 
Sr. Josep Tarragó Abad i el Sr. Paco Martínez Torrecillas. Els entrenadors 
dels equips seran Josep Tarragó Abad (equip A), Paco Martínez Torrecillas 
(equip B) i Josep-Eudald Salvat Salvat (equip aleví).

Ambdós fundadors de la nova entitat esportiva van agrair en l’acte 
de presentació l’assistència de la Regidora d’Esports, Isabel Novillo, 
acompanyada pels regidors Verònica Torres i Miquel Domènech.

Per finalitzar, aquest nou club vol fer una crida a totes les noies que estiguin 
interessades en practicar el futbol femení per a que es puguin informar en 
el Camp de Futbol, tots els dimecres i divendres, a les 8 del vespre.

èxit de participació en la mitja marató 
de l’avellana

Sopar per la Lliga contra el Càncer
Les delegades a Riudoms de la Lliga contra el càncer de les comarques de 
Tarragona van organitzar un sopar benèfic que es va servir al Pavelló Municipal 
de Riudoms, dissabte 2 d'octubre, amb la presència d'unes 200 persones.

Després de l'àpat va tenir lloc l'actuació del Grup Independent d'Art i un 
magnífic sorteig de productes donats per comerços i particulars. 

... ens omplen d’activitats

Curs d'aprofundiment de català
L’Ajuntament de Riudoms vol continuar 
organitzant un curs de català destinat 
a persones catalanoparlants que 
tinguin interès en millorar els seus 
coneixements de llengua catalana. 

Les persones interessades es poden 
inscriure a l’Ajuntament. Així, quan hi 
hagi un grup suficient, ens posarem 
en contacte amb vosaltres per a 
definir la resta de detalls.

Voluntariat per la Llengua
Aquest inici de curs s’està engegant una nova campanya 
del “Voluntariat per la llengua”. A l’Ajuntament de Riudoms 
i la Casa de Cultura, trobareu material de difusió del 
programa per tal donar a conèixer millor aquest sistema 
de foment de l’ús del català en les relacions diàries.

Confiem que a Riudoms tingui la mateixa bona acollida que ha tingut en 
edicions anteriors i que es puguin constituir força parelles lingüístiques. Així 
mateix, volem donar les gràcies a totes les parelles que es van constituir 
en edicions anteriors.

Podeu demanar més informació a:

Roser Fortuny Fontgivell, regidora de Política Lingüística, 977 85 03 50 i 
rfortuny@riudoms.cat

Teresa Rull Ferré. Dinamitzadora de “Voluntariat per la llengua”, CNL de 
l’Àrea de Reus Miquel Ventura, 977 12 88 61 i trull@cpnl.cat

El grup de català del curs passat

9a Festa de l’oli nou i 3a trobada 
d’Intercanvi de Plaques de Cava

Per tercer any consecutiu, se celebrarà al nostre poble la 3a Trobada 
d’intercanvi de plaques de cava, coincidint amb la 9a. Festa de l’Oli Nou 
de Riudoms, que tindrà lloc durant el matí del diumenge 14 de novembre, 
davant les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola.

La col·lecció de plaques commemoratives es va ampliant i així, enguany, 
es presentarà la placa en la que apareix “La dama oferent” del monument 
que embelleix la font de la “plaça petita”.

Actualització de dades per a l’edició d’una Guia Comercial gratuïta
Com a continuació de les diferents campanyes de promoció del comerç local realitzades, l’Ajuntament de Riudoms està ara preparant una 
Guia gratuïta de les empreses, autònoms i serveis de tot el terme municipal de Riudoms.

Donat que pot haver-hi treballadors autònoms o empreses que no tenen l’obligació d’haver informat a l’Ajuntament de la seva activitat 
o també pot ser que les dades de què es disposi hagin canviat, us fem saber que aquelles empreses o professionals qui tinguin interès 
en formar part d’aquesta guia comercial, comuniquin 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.
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm

Benvinguda a l’Associació Romanesa de Riudoms

No s’hi val a badar: o Montilla o Mas!

Aquest article polític conté un raonament senzill 
i molt bàsic. Però que per senzill i bàsic no es 
pot deixar de banda. Després dels dos tripartits, 
tothom hauria de tenir clares dues coses:

• La primera: si PSC, ERC i ICV sumen, faran 
un tercer tripartit.

• La segona: el que han aconseguit els tripartits 
durant aquests anys ha estat l’ensorrament 
econòmic, social i nacional més gran que 
Catalunya ha patit en les darreres dècades.

Estem davant d’unes noves eleccions al 
Parlament de Catalunya, en què malgrat els 
múltiples candidats que s’hi presenten, només 
dos resultats són possibles: o tenim l’Artur 
Mas de President o tenim un altre tripartit amb 
José Montilla de President.

Anem a fer un repàs del perquè d’aquesta 
afirmació:

El candidat de Ciutadans, el de Reagrupament i 
el de Solidaritat Catalana no obtindran prou vots 
per a ser President.

La candidata del PP no serà presidenta de la 
Generalitat, malgrat pugui aconseguir fer un pacte 
amb el PSC, com ja han fet al País Basc.

Els candidats d’ERC i d’ICV no seran Presidents 
només amb els seus vots, i si sumen per ajuntar-
se amb el PSC, tornarem a tenir tripartit i José 
Montilla de President.

Així doncs, cada vot servirà per a fer President 
a José Montilla o a l’Artur Mas. Aquestes són 
les dues alternatives. És per això que ara, no 
s’hi val a badar!

Si es vota PP, Ciutadans, Reagrupament o 
Solidaritat Catalana es vota perquè més fàcilment 
Montilla sigui President.

Si es vota ERC, és perquè es vol un nou tripartit 
i Montilla serà President. 

Si es vota ICV, és perquè es vol un nou tripartit 
i Montilla serà President. 

Si es vota PSC, és perquè es vol un nou tripartit 
i Montilla serà President. 

Així doncs, està clar. Si volem un canvi al 
nostre país. Si volem començar a recuperar-nos 
econòmicament, social i nacionalment. I si volem 
tornar a il·lusionar-nos com a país, només hi ha 
una opció: que l’Artur Mas sigui el pròxim 
President de la Generalitat i per fer-ho, tots 
sabeu que només serà possible recolzant a 
Convergència i unió.

El  dia 26 de setembre es va presentar 
oficialment al nostre poble la nova entitat 
Associació Romanesa de Riudoms. La missió 
d’aquesta associació, a nivell de Catalunya, 
és promoure la cultura i les tradicions de 
Romania. 

L’entitat té la voluntat d’ajudar la gent romanesa 
que viu a Riudoms i acollir els nouvinguts 
que acaben d’arribar per tal que entenguin el 
funcionament social del nou país en què es 
troben. 

Escrivim  aquest article abans la data 
assenyalada tot i sabent que serà publicat 
amb posterioritat a aquest esdeveniment.  Ho 
fem per congratular-nos d’aquest fet,  ja que 
creiem que la creació d’aquesta entitat ha 

de contribuir a integrar aquesta comunitat 
a la vida del nostre poble. 

La gent vinguda d’aquesta nació, han tingut, 
generalment una integració bastant ràpida al 
nostre entorn.  Una llengua d’origen romànic 
molt semblant a la catalana, una cultura, 
uns costums i creences que no topen amb la 
nostra manera de ser i de pensar,  ha fet que 
aquest col•lectiu  s’assimili amb  facilitat a la 
comunitat riudomenca.  El PSC de Riudoms ha  
treballat per tal que aquesta integració fos 
un fet real en tots els aspectes i és per això 
que en les passades eleccions municipals la 
nostra candidatura va incorporar una ciutadana 
romanesa a la llista presentada. 

Ara cal que entre tots ens esforcem per tal 

que la incorporació d’aquests ciutadans es 
faci sense cap tipus de trava. Els hem d’ajudar 
perquè se sentin cada cop més riudomencs. I 
per això  els  hem d’enraonar en català per tal 
que comprenguin i parlin la nostra llengua, com 
ja fan els  seus fills escolaritzats a casa nostra.  
També hem d’entendre que els romanesos 
volen conservar les seves arrels i donar a 
conèixer la seva cultura.  Es el mateix que hem 
fet els catalans quan hem hagut d’anar a viure 
a un país estranger.

Els PSC de Riudoms entén que la incorporació 
de la gent romanesa a la nostra col·lectivitat ha 
de servir per enriquir la varietat cultural i cívica 
de la nostra població.

Nota de la redacció:

Per aquest número no s’ha rebut l’article dels regidors d’aquest grup municipal, 

per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
Hi ha una altra manera de fer servir els mitjans públics d’informació

Riudoms en rotatiu...

Els números de Montilla, la radiografia d’un fracàs

Aquest mes el president Montilla ha signat la 
dissolució del Parlament, ha defensat el seu 
Tripartit dient que no ha estat un guirigall i s’ha 
fet entrevistar a TV3, en horari de màxima 
audiència.

Creiem que és la nostra obligació fer una 
valoració dels 4 anys del segon Tripartit, 
centrant-nos en dades proporcionades per la 
mateixa Generalitat que ens permetran mesurar 
el fracàs de la legislatura. Ho anomenem els 
“números de Montilla”:

10% d’empreses destruïdes. Durant el Tripartit 
unes 30.000 empreses han cessat la seva 
activitat.

20% de pobresa. Aquest és el percentatge de 
gent catalana que, actualment, viu per sota el 
llindar de la pobresa i, per tant, en risc d’exclusió 
social.

30% de fracàs escolar. 20 punts per sobre dels 
objectius europeus.  

40% d’atur juvenil. Segons el Departament 
d’Economia i Finances, un 40% dels joves 
d’entre 16 i 24 anys, el doble de la Zona Euro, 
estan aturats.

El 50% de la població creu que la situació 
política ha empitjorat en els darrers anys, 
sobretot tenint en compte que el Govern no ha 
liderat la superació de la crisi, al contrari, les 
decisions que ha pres dificulten la sortida de 
la crisi. 

60% d’augment de l’administració de la 
Generalitat, on destaca l’augment d’alts 
càrrecs.

70% d’inversió a la regió metropolitana. Dit 
d’una altra manera, han creat més desequilibri 
territorial.

80 Km per hora. Decisió de la que ara tothom 
se’n renta les mans, però que és un exemple 
més de l’intervencionisme ideològic practicat 
per la Generalitat.

90% d’augment dels barracots escolars. Van 
prometre grans millores en les escoles, però 
només han creat conflictes i han provocat la 
insatisfacció de tot el professorat. 

100% en l’augment de l’endeutament de la 
Generalitat entre els anys 2006 i 2010. El doble, 
ni més ni menys!

Hem mirat de fer la fotografia d’on som i ens ha 
sortit la radiografia d’un fracàs. 

Catalunya necessita el canvi! Ara, Artur Mas. 
Ara, Convergència i unió.

L’equip de govern de CiU i el seu alcalde, 
malgrat anunciar un Riudoms “en positiu” 
i presentar-se com un “jove” canvi d’estil 
respecte legislatures anteriors, practica una 
política informativa rància i tacticista, fent servir 
aquest Butlletí com a contínua propaganda i lloa 
personal, més pròpia de règims força allunyats 
de la democràcia i el dret a la informació dels 
ciutadans.

Una de les primeres mesures adoptades per 
l’alcalde Cruset quan es fa càrrec d’aquest 
Butlletí d’Informació Municipal, va ser la de fer 
passar els escrits dels grups municipals de la 
contraportada a la pàgina interior, reservant la 
part més vista a fotografies festives i amagant 
la pluralitat d’opinions en el si del Consistori.

Tot un avís de la “nova política d’informació 
pública” que ens venia a sobre als riudomencs: 
gens d’informació relativa als Plens municipals, 
fotos i més fotos del calendari festiu i informacions 
exclusives degudament amagades a la resta del 
consistori.

Així amb la majoria absoluta de CiU comença a 
farcir-se aquest Butlletí, pagat per tots, de fotos 
i més fotos dels regidors de govern i de l’alcalde 
Cruset (fins a 9 en el mateix Butlletí i algunes 
doblades en la mateixa pàgina). Paral•lelament, 
augmenta l’estranya “desaparició” de regidors 
d’altres grups en esdeveniments on estaven 
presents.

La malaltissa obsessió per la imatge i la 
propaganda, així com en evitar que es visualitzi 

un ajuntament plural, ha arribat fins al punt  
d’anar l’alcalde Cruset i el regidor de torn al 
Consolat del Japó a Barcelona, per fer-se una 
fotografia amb el cònsol ‘a soles’ (cal pensar 
que en les de la seva visita, quatre dies abans, 
a Riudoms, hi devien sortir alguns regidors 
incòmodes).

La última, en aquest maltracte envers els 
càrrecs electes i els veïns de Riudoms, ha estat 
eliminar la possibilitat d’enviar aquest escrit per 
correu electrònic, requerir-lo puntualment però 
publicar-lo quan li sembla a qui sigui, i amagar-
ne a conveniència la data. En fi...

El nostre poble, com tothom sap, ha tingut un 
creixement demogràfic important, la qual cosa 
ha comportat que l’extensió de la superfície del 
nucli urbà, avui en dia, sigui d’una grandària 
considerable. 

Aquest augment demogràfic i a la vegada 
de superfície del nucli urbà requereix que 
la comunicació que ha de tenir el nostre 
Ajuntament  cap els seus convilatans sigui cada 
vegada més costosa i complicada. Repartir 
fulletons, díptics i programes de mà per totes 
les cases del poble representa un cost que 
actualment  s’hauria de replantejar.

 Avui en dia, en un món sense gairebé barreres 
comunicatives gràcies a les noves tecnologies, 
cal aprofitar al màxim aquests mitjans més 
directes, ràpids i menys costosos. La reobertura 

de l’emissora municipal i un ús més eficient 
d’internet podrien ser dos exemples del que 
estem dient.

 A més, creiem que aquests mitjans de 
comunicació pública, com tots els altres que 
s’emprin des de l’ajuntament, han de tenir un 
caire merament informatiu i de servei públic 
envers els seus veïns.  

El bombo i plateret que es fa servir, sobretot 
en aquest Butlletí -vegeu per mostra el 
darrer número-  provoca vergonya aliena. 
Contràriament, els veïns de Riudoms no 
coneixem per aquest mitjà, gairebé mai, 
els acords dels Plens Municipals, els precs, 
preguntes i mocions que planteja l’oposició, 
la composició  dels  nostres pressupostos 
municipals, els imports de les taxes municipals 

i així en podríem anar fent un llarg etcètera. En 
canvi  les vuit cares dels membres de l’equip de 
govern i, sobretot, la figura del nostre alcalde, 
les hi veureu de forma omnipresent. Els rostres 
dels components que conformen els altres 
grups municipals no els hi trobareu per molt que 
us hi esforceu, encara que formin part igualment 
del nostre Ajuntament.

Creiem, doncs, que aquesta manera d’emprar 
els mitjans públics, que paguem entre tots –cal 
no oblidar-ho-, s’hauria d’acabar per donar pas 
a un altra manera d’informar el ciutadà.
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El Riudoms Ressona 2010 posa tothom dempeus
L'edició d'aquest 2010 del cicle de concerts de tardor Riudoms 
Ressona, ha aconseguit què, tots tres concerts, celebrats als tres 
edificis religiosos de Riudoms, finalitzessin amb el nombrós públic 
assistent posat dempeus. Aquesta mostra espontània d'acceptació 
de la programació ofertada consolida aquest modest, però intens, 
cicle musical riudomenc.

Tal com va afirmar el regidor de cultura en el darrer dels espectacles, 
el fet que any rere any creixi l'aprovació dels assistents, així 
com la presència d'espectadors, fa què, fins i tot en moments de 
retallada com els actuals, aquest certàmen pugui tirar endavant, 
complementant així, la variada oferta festiva, musical i cultural del 
nostre municipi.

Van obrir el cicle Santiago Barro al piano i el tenor Albert Cid la Capella de Verge Maria es va omplir per “una vida de Cançons”

A la veu, laia Masdéu i a la guitarra, Georgy Olshanetsky Aquest duet va oferir jazz, boleros i bandes sonores a Sant Antoni

Josep M. Gironell, Ezequiel Casamada, Aida Vera i Àngels Busquets “Nits d’òpera i sarsuela”, posant dempeus l’església de Riudoms


