
Ajuntament de Riudoms 1

n novembre n Núm. 83 n novembre de 2010 n Núm. 83 n

1Ajuntament de Riudoms

www.riudoms.cat

Després De Dues 
DècaDes tancat, 

aquest naDal
el casal riuDomenc 

es torna a posar
al servei Del poble



Ajuntament de Riudoms2

n novembre n Núm. 83

Edita
Ajuntament de Riudoms

Carrer Major, 52
43330 Riudoms

www.riudoms.cat
ajuntament@riudoms.cat

977 85 03 50

FotograFia
Ajuntament de Riudoms

Jordi Bedmar
Colla Gegantera de Riudoms

Josep M. Font

imprEssió

Taller Gràfic Òfset, SL

dipòsit lEgal

T-167/03

tirada

2400 exemplars

distribució gratuïta

El Casal, fet i pagat!

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

U n s  d e l s 
c o m p r o m i s o s 
electorals de l’actual 
Equip de Govern va 
ser l’adquisició del 
Casal Riudomenc i 
la seva adequació 
per a tornar-lo a 

posar al servei de tot el poble de riudoms.

Així, tot just començada la legislatura vam reprendre 
les converses amb l’Arquebisbat de Tarragona que, 
com tots sabeu, era el propietari legal de l’edifici.

Com a resultat d’aquestes negociacions, a finals de 2008 
podíem firmar definitivament l’escriptura de compra. 
durant un temps, vam reflexionar, consensuar, dissenyar 
el projecte i aconseguir les màximes fonts de finançament 
possibles... I al maig de 2009 iniciàvem les obres. Ara, 
després d’un any i mig de treballs de rehabilitació, el 
posem a disposició de tots els riudomencs.

Però el camí no ha estat gens senzill: per un costat, la 
complicació d’encaixar amb l’antic edifici els duríssims 
requeriments tècnics que les lleis actuals marquen 
per un equipament com aquest, i per l’altre, la crisi 
econòmica generalitzada que està patint el país.

Tenint en compte aquestes dues condicions, des del 
primer moment ens vam marcar dos grans objectius, 
clars i rotunds. El primer, i de gran importància: per fer el 
Casal no hipotecaríem econòmicament el futur del nostre 
poble. El segon, encara que no menys important: si es 
feien les obres de rehabilitació, les havíem de fer amb 
qualitat, i pensant en un equipament que no només fos 
útil a les generacions actuals, sinó també, a les futures.

Ara mateix, a poques hores de la seva esperada 
estrena, us puc assegurar que s’han complert 
plenament els dos grans objectius.

Pel que fa a la rehabilitació de l’edifici ho deixo al vostre 
criteri, quan l’hagueu visitat.

Pel que fa a la garantia econòmica de les obres, us en 
faig un resum:

El cost total de les obres (Teatre, Sala Multiús i bar), 
l’equipament interior, i l’ampliació de la superfície del 
Casal Riudomenc ha estat de 4.400.000 €

Això s’ha pagat de la següent manera:

• A càrrec de subvencions aconseguides, el 52% 
del total de la inversió: 480.000 E dels Fons 
Europeus, 670.000 € de la Generalitat de Catalunya,  
1.100.000 E  dels  pressupostos l’Estat i 25.000 E 
de la diputació de Tarragona.

• A càrrec de l ’Ajuntament, el 33% del total:  
1.460.000 E

• IvA suportat i recuperat gràcies a la creació de 
l’empresa pública riudoms Gestió: 665.000 E

Així doncs, d’aquí unes hores, podrem posar plenament 
en servei un dels equipaments culturals i socials més 
volgut i estimat pels riudomencs. Un equipament que 
sense cap dubte serà un referent per tot el Baix Camp, 
i també pel Camp de Tarragona.

Però, tan important com això és que, a dia d’avui, tota 
la feina feta s’ha pogut pagar, garantint així que no hem 
generat cap tipus de complicació per al futur econòmic 
de l’Ajuntament de Riudoms.

Sense cap mena de dubte, tots els riudomencs podem dir, 
amb la cara ben alta, que el Casal, ja està fet i pagat!

Us desitjo unes molt bones festes de nadal i que 
per molts anys puguem gaudir tots plegats del Casal 
Riudomenc!

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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LES FEINES DE LA BRIGADA
Canvi del sòcol a la pista del pavelló Arrenjament del carrer de Sant Jaume

Control de pesos a la bàscula pública

Neteges amb la desbrossadora

Muntatge dels llums de Nadal

Pintura dels vials

Reparació de la vorera al Barri Ferrant

El nou tancament amb sòcol facilita la pràctica de l’hoquei

El repintat de la senyalització vial millora la circulació

La bàscula pública del Polígon El Prat es controla periòdicament

L’adquisició de la desbrossadora facilita els treballs de neteja

Per facilitar l’accés al Casal, s’ha reposat el tram inicial del carrer

També s’ha soterrat el cablejat elèctric de la façana del Casal

Formació dels nous treballadors

La il·luminació nadalenca es revisa prèviament al taller municipal

Els treballadors del pla d’ocupació reben formació complementària

Aquesta obra facilita el pas de les persones pel carrer Mont-roig
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El temple de la Sagrada Família és tota una metàfora de la manera de 
fer i dels valors que han inspirat la construcció política econòmica i social 
de Catalunya en el transcurs de la nostra història: creativitat, genialitat, 
fe, perseverança, empenta, esforç, tossuderia i devoció per la feina ben 
feta. Una manera de fer que és la clau que ens ha permès superar tots els 
moments difícils de la nostra història. 

valors que seran la clau per sortir de les crisis econòmiques, socials i 
polítiques que avui patim col·lectivament. I amb tot un temple fet i pagat 
pels catalans i per persones d’arreu del món. Globalització en estat pur. Una 
cultura local amb vocació global. Una obra feta maó a maó per la iniciativa 
de molts. Un país fet sense un estat a darrere. Gaudí representa en ell molts 
del valors que posem com a factors per redreçar l’economia catalana. 

vocació internacional, cultura de l’esforç i del sacrifici, devoció per la feina 
ben feta, creativitat i innovació, valor afegit. Gaudí l’artista, l’arquitecte 
que volia posar Catalunya al món. Gaudí el patriota que l’any 1924 va ser 
detingut per voler assistir a una missa en honor dels màrtirs de 1714 i va 
ser empresonat per utilitzar la llengua catalana en el seu interrogatori.

quan va començar a construir la Sagrada Família va deixar escrit que aquella 
obra la vindrien a veure d’arreu del món i tampoc es va equivocar.

diumenge 7 de novembre de 2010 el món va mirar a Catalunya amb 
admiració i respecte i riudoms hi era present, fent-nos notar, però amb tot 
el respecte que mereix el nostre fill il·lustre més universal. 

Riudoms va ser convidat a la 
Dedicació de la Sagrada Família

Representants de la Revista l’Om, de la Colla Gegantera, de la 
Parròquia i de l’Ajuntament de Riudoms es van desplaçar a Barcelona 
per ser presents en el gran moment històric de la Dedicació del 
Temple de la Sagrada Família a càrrec del Sant Pare Benet XVI.

Per poder conèixer de primera mà l’estat actual de la Sagrada Família l’Ajuntament de Riudoms té la intenció d’organitzar 
una visita per tal de visitar l’obra més reconeguda del nostre fill més universal. Properament rebreu més informació.

L’organització de l’acte va reservar un lloc destacat pels 
representants del poble de Riudoms
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Festes del Beat 2010, en imatges

Les atraccions fan viure, als més petits, el Beat a la seva manera

Discurs de l’Alcalde i ofrena del ciri al Beat, amb la Pubilla i l’Hereu

El Pavelló es va omplir per la representació teatral

L’equip de voluntaris que van atendre als avis homenatjats

La Festa de la Vellesa va rebre una donació de 1000 E de “La Caixa”

Ofici en honor del Beat Bonaventura Gran de Riudoms

La processó és un dels moments més seguits pels fidels

Concert que es va oferir en motiu de l’Homenate a la Vellesa

Agraïment a les persones que van preparar el dinar

El saludable oli d’oliva verge extra protagonitza la Festa de l’Oli Nou
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L’Esplai vol recuperar la seva història
L’Esplai del Casal riudomenc és una de les 
entitats més antigues del nostre poble i que ja 
fa molts anys que se n’encarrega de l’educació 
en el lleure dels xiquets de Riudoms. 

des de fa ja més de 40 anys, molts riudomencs 
han participat voluntariosament en l’Esplai, 
ja sigui fent activitats, excursions, gimcanes, 
colònies d’hivern o d’estiu.

L’actual equip de monitors, adonant-se de la important memòria col·lectiva 
que s’ha anat acumulant amb el transcurs dels anys i amb el pas de diferents 
generacions de monitors per l’Esplai, tirarà endavant una campanya per 
tal de refer la seva història. 

Aquesta campanya consistirà en posar-se en contacte amb el màxim 
nombre d’exmonitors, així com recollir tot tipus de documents: cançoners, 
fotografies, cartells, actes... i els testimonis orals de tothom que hi vulgui 
participar. 

En les pròximes setmanes es convocarà una acte de presentació de la 
campanya per explicar-ho a tots els riudomencs interessats.

Per a més informació: http://webfacil.tinet.cat/espriudo

Els Gegants ens donen la benvinguda

des de fa uns mesos, la parella de gegants riudomencs Ton i Cisca ens saluden 
i ens donen la benvinguda al vestíbul d’entrada de la Casa de la vila.

Aquesta nova ubicació permet al visitant conèixer millor els dos habitants 
“més grans” del nostre poble. En col·laboració amb la Colla Gegantera de 
riudoms, en aquest espai es podran anar exhibint els altres gegants de 
riudoms, el gegant Gaudí i el gegantó Galderic, que ara continuen “vivint” 
a la Casa de Cultura.

"La guerra secreta del Mediterrani”

A la Sala d’actes del CErAP, va tenir lloc la xerrada i projecció del 
documental "La guerra secreta del Mediterrani: noves aportacions 
gràfiques als naufragis de la gran guerra al golf de Sant Jordi", a càrrec de 
Josep M. Castellví viladegut, llicenciat en Geografia i Història i instructor 
d'escafandrisme, especialista en immersió tècnica i operador de càmera 
submarí del programa de TvE "Al filo de lo imposible" des de 1977, 
guardonat en 21 festivals internacionals.

El gran interès de la xerrada, organitzada pel Club Esportiu de Busseig 
natura-Sub, va fer que la sala s’omplenés de persones interessades.

Arquitectes japonesos visiten Riudoms
Una delegació del col· legi 
d’arquitectes del Japó va ser 
a Riudoms, per tal de conèixer 
l’origen del genial arquitecte 
Antoni Gaudí.

després de visitar la Casa Pairal 
Gaudí, es van passejar pel 
casc antic, fotografiant-ho tot, 
interessant-se per cases i edificis 
o alguns materials de construcció 
poc coneguts per a ells.

Els arquitectes, on Gaudí es va fotografiar

AMPA de l’Escola Beat Bonaventura
dins del marc del programa ESPOrT-q (Premis a 
la qualitat de l’Esport Escolar), el Consell 
Català de l’Esport ha premiat l’AMPA de 
l’Escola Beat Bonaventura de riudoms amb 
una dotació de 2900 euros per les activitats 
obertes a tota la comunitat educativa dins el 
projecte “ELS dIUMEnGES En JOC” realitzat 
conjuntament amb l’escola i per les activitats 
extraescolars diàries dirigides a totes les edats 
com la psicomotricitat o la iniciació a l’esport, les sortides i excursions 
per a grans i petits com la bicicletada, anar a cridar el tió o l’excursió al 
Cosmocaixa.

Per altra banda, la Junta de l’AMPA s’ha renovat parcialment i entre altres 
càrrecs, s’ha produït el relleu en la seva presidència. La Carme romero 
Martínez ha deixat el càrrec, tot i que continua sent membre de la junta, i 
a partir d’ara l’Aurora Labella rueda n’ha assumit la presidència.

També ens fan saber que el seu nou web és www.ampabeatriudoms.org

Eleccions al Parlament 2010
A Catalunya van votar 3.135.764 persones, el que representa una 
participació del 59,95% del cens i a riudoms 2.880 veïns vam exercir el 
nostre dret a vot, el que suposa el 63,44%.

A continuació es mostren els resultats electorals al Parlament de Catalunya 
del passat 28 de novembre a riudoms:

Es pot obtenir tota la 
informació a:

http://www.
parlament2010resultats.
cat/09AU/
DAU094312999_
L2.htm?d=2168

Canvis en la Coral Dolça Catalunya  
recentment, ha tingut lloc el canvi en la direcció de la Coral dolça 
Catalunya. Així, el fins ara director david Molina Font ha deixat, per motius 
professionals, la direcció de la coral de riudoms en mans de la jove 
riudomenca Betlem Salomó Molons. Molts èxits a tots dos!

Premi d’anglès per a l’Institut 
L’alumne de l’institut Joan Guinjoan de riudoms Aleix de Llorens Cabré ha 
obtingut el segon premi dEAA/MACMILLAn, que organitzen el departament 
d’Estudis Anglesos i Alemanys de la Urv i l’editorial Macmillan.

Aquest guardó reconeix al millor estudiant de Llengua Anglesa a les PAU del curs 
09-10, que el va rebre acompanyat de les professores Sofia Francí, coordinadora 
de batxillerat i Olga Masip, professora d’anglès del nostre institut.
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
BON ANY 2011 !

*L’Ajuntament aprova la moció impulsada pel grup municipal 
d’Esquerra per instar el Parlament a iniciar un procés cap a la 
independència.

Mentre el Govern Municipal treballa, l’Oposició s’ho mira!

Fa pocs dies que s’ha acabat la legislatura a 
la Generalitat de Catalunya en què ErC i PSC 
han format part del Govern. Per altra banda, 
ara és un bon moment per veure quines són les 
aportacions que han fet els regidors riudomencs 
d’aquestes formacions, aprofitant que el Govern 
de la Generalitat estava format per membres 
dels seus mateixos grups polítics.

Si fem un repàs a les inversions i aportacions 
que la Generalitat ha fet al nostre poble 
durant aquests quatre anys, el balanç és 
contundent: cap de les infraestructures, 
dels equipaments o dels milers d’euros que 
l’Ajuntament ha aconseguit de la Generalitat 
han estat gràcies a la gestió dels regidors 
d’ERC o del PSC.

quantes vegades han fet gestions amb el Sr. 
Carles Bassaganya, d’ErC i director General 
del departament de Governació, per defensar 
els 480.000€ que demanàvem a la Unió 
Europea per destinar-los al Casal riudomenc? 
CAP, ABSOLUTAMENT, CAP!

quantes vegades han fet gestions amb la Sra. 
Anna Falguera, d’ERC i Directora General 
del departament de Cultura, per defensar els 
250.000€ que demanàvem per la Biblioteca o els 
250.000€ per l’ampliació del Casal riudomenc? 
CAP, ABSOLUTAMENT ,CAP!

I quantes vegades han fet gestions amb el 
Sr. Camil Fortuny, del PSC i director General 
del departament d’Educació, per aconseguir 
i defensar el començament de les obres 

de la nova escola Cavaller Arnau? CAP, 
ABSOLUTAMENT, CAP!

Podríem anar allargant la llista, però sempre 
amb una mateixa conclusió: en cap moment del 
darrer mandat de la Generalitat de Catalunya, 
els regidors d’ErC i PSC han sortit del poble 
per anar a defensar els interessos de riudoms 
davant la Generalitat.

Això evidencia la migrada feina que està 
fent l’oposició. Mentre el Govern Municipal 
treballa, l’Oposició s’ho mira!

En tot cas, nosaltres continuarem fent la 
màxima feina, sent a tot arreu, escrivint cartes, 
enviant correus, fent trucades i gestions i tots els 
quilòmetres que calguin per a seguir defensant 
els interessos de tot Riudoms.

*Escrit del 20 de setembre, entregat abans 
que el publicat en el passat número del butlletí 
municipal (núm. 82). L’editor no es va atrevir a 
publicar-lo abans de les eleccions.

El consistori riudomenc considera que amb 
la sentència del Tribunal Constitucional “les 
institucions de l’Estat han exclòs la voluntat 
expressada pel poble de Catalunya del marc 
constitucional espanyol”, en la moció que va ser 
aprovada en el Ple amb els vots a favor dels 
regidors d’ERC-AM, l’abstenció dels regidors 
de l’equip de govern (CiU), i els vots en contra 
del PSC.

La proposta impulsada i aprovada per Esquerra 
a riudoms insta el Parlament a ‘iniciar un 
procés democràtic per tal que Catalunya 

assoleixi la seva independència nacional 
i es constitueixi en un estat independent 
, de dret, democràtic i social integrat a la 
Unió Europea, mitjançant la celebració d’un 
referèndum popular’. També manifesta el 
rebuig a la vulneració de la voluntat popular que 
suposa la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut i demana a les institucions, 
forces polítiques i societat civil que s’impliqui 
plenament en la nova etapa històrica que 
s’obre en el camí cap a l’assoliment de la 
independència nacional.

El document presentat per Esquerra fou aprovat 
amb els vots a favor dels regidors d’ErC-
Acord Municipal, els vots en contra del PSC i 
l’abstenció de l’alcalde i regidors de CiU.

L’anècdota: en el mateix Ple, el nou regidor 
del PSC va prendre possessió del càrrec sobre 
un exemplar de l’Estatut que, d’acord amb l’alt 
tribunal espanyol, seria inconstitucional.

Així mateix, resulta força lamentable l’escassa 
valentia i el tacticisme electoral local de CiU, 
una prova més que CiU a riudoms compta amb 
un important component propi del Partit Popular 
que no s’atreveix a disgustar (d’aquí que aquest 
partit no compti amb representació consistorial). 
Tota una declaració d’intencions del bi-partit 
(CdC-Unió) de la que en poden prendre bona 
nota de cara el futur, simpatitzants, votants i, 
fins i tot, militants.

quan surti aquest exemplar del Butlletí estarem 
a punt de començar  un nou any  o, molt 
probablement,  ja hi estarem immersos de ple. 
Enrere haurem deixat un  2010 en el qual la crisi 
econòmica global s’ha fet notar cruament a casa 
nostra, malgrat tot ja es comença a entreveure 
la llum que ens indica que estem a punt de sortir 
del túnel. També quan es publiqui aquest article 
ja se sabran els resultats de les eleccions al 
Parlament de Catalunya i per tant  coneixerem 
els noms dels aquells que governaran aquest 
País, els quals hauran de dedicar tots els 
esforços per tal de fer possible  una Catalunya 
encara més avançada, més justa i a la vegada 
més solidària. 

A nivell local els fets més destacats hauran 

estat la inauguració del nou Casal riudomenc, 
el qual s’ha pogut aixecar gràcies a aportacions 
econòmiques considerables de la Generalitat 
de Catalunya, governada per un President 
del PSC i del Govern Central, igualment amb 
govern socialista.

 Una altra de les importants millores que haurà 
assolit riudoms serà el d’una nova Biblioteca 
Municipal , la construcció de la qual també 
haurà estat possible per una bona aportació 
econòmica i logística de la Generalitat . Aviat 
tindrem un nou Centre Escolar d’Educació 
Primària, el qual segurament veurem acabat 
aquest 2011, finançat totalment pel departament 
d’Ensenyament . Tot plegat tres equipament que 
contribuiran a millorar la qualitat de vida dels 

nostres convilatans i que seran unes eines 
magnífiques per potenciar la cultura i l’educació 
dels nostres xiquets i xiquetes.

Tres edificis, doncs, aixecats al nostre poble 
gràcies a les aportacions importantíssimes de 
governs  de tarannà socialista.

El  Grup Municipal del  PSC-PM  està molt 
satisfet que el nostre poble s’hagi beneficiat 
d’aquests ajuts i a la vegada us vol agrair el 
suport constant de molts riudomencs i les 
mostres de simpatia i de col•laboració que ens 
feu arribar. Continuarem treballant per a tots 
vosaltres. que tingueu un bon any 2011 !
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J O C S

DINÀMIQUES DE GRUP DANSES

  A
CT IV ITATS  ESPORT IVES 

INSCRIPCIONS: A les oficines de l’Ajuntament, del 9 al 16 de desembre

Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre

HO
RA

RI
matins
de 10h
a 13h

de 10h
a 13h tardes

de 15h
a 18h
de 15h
a 18h

INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BEAT BONAVENTURA

De P3
a 1r d'ESO

25 �
PREU ÚNIC

ELS 4 DIES

JOCS

AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Regidoria de Festes

AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Regidoria de Promoció Econòmica

CAMPANYA DE PROMOCIÓ 

DEL COMERÇ LOCAL

LLETRA ST. NICOLAS

DESEMBRE

DIUMENGE 19
12.00 h  ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CASAL RIUDOMENC
20.30 h  PETITA HISTÒRIA DEL CASAL RIUDOMENC.  
 LA IL·LUSIÓ DE TOT UN POBLE

DILLUNS 20
20.30 h  PETITA HISTÒRIA DEL CASAL RIUDOMENC.  
 LA IL·LUSIÓ DE TOT UN POBLE

DIMARTS 21
15.00 h  ESPECTACLE DE NADAL A CÀRREC DELS  
 ALUMNES DE L’ESCOLA “CAVALLER ARNAU”
20.30 h  PETITA HISTÒRIA DEL CASAL RIUDOMENC.  
 LA IL·LUSIÓ DE TOT UN POBLE

DIMECRES 22
10.00 h  ESPECTACLE DE NADAL A CÀRREC DELS  
 ALUMNES DE L’ESCOLA “BEAT BONAVENTURA”
15.00 h ESPECTACLE DE NADAL A CÀRREC DE LA LLAR   
 D’INFANTS MUNICIPAL “PICAROLS”
19.00 h CONCERT DE NADAL A CÀRREC DELS ALUMNES  
 DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

DIJOUS 23
21.00 h ELS PETS FAN MÉS TEATRE (ELS PETS)

DIVENDRES 24
11.30 h EUREKA (EL CAU DE L’UNICORN)

DIJOUS 30
16.00 h L’ESCALIFESTADA (COMPANYIA ESCALIVADA)

GENER

DISSABTE 1
19.00 h HARRY POTTER I LES RELÍQUIES DE LA MORT

DIUMENGE 2
21.00 h LA GLÒRIA DEL MERCAT (JOAN PERA)

DIMARTS 4
20.30 h “ANTONIO GAUDÍ, UNA VISIÓN INACABADA”

DIJOUS 6
21.00 h GOSPEL & ESPIRITUALS NEGRES (GOSPEL SOUL)

DIVENDRES 7
20.30 h NADAL A 3 BANDES AL CASAL

DISSABTE 8
20.30 h PA NEGRE

DIUMENGE 9
19.00 h GRU, EL MEU DOLENT PREFERIT

Bon Casal

i Bon Any Nou!

Programació  
cicle inaugural del casal riudomenc


