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Durant aquests anys 
de  manda t  hem 
tingut molt present 
la importància que té 
per als riudomencs tot 
allò que fa referència 
a  l es  qües t i ons 
econòmiques. 

D’aquí que sovint hagi dedicat l’article de l’Alcalde a 
explicar-vos qüestions relacionades amb l’economia 
municipal i els seus efectes sobre els veïns.

En aquest número us poso al corrent de tres aspectes 
molt rellevants:

•	 Hem aprovat la liquidació del Pressupot del 2009 
amb superàvit. 

 Després de realitzar tota la tramitació prèvia 
hem portat a l’aprovació del Ple la liquidació del 
Pressupost corresponent a l’any 2009, el qual s’ha 
tancat amb un superàvit de 600.000 €. Això vol dir 
que després d’haver pagat totes les despeses, van 
quedar aquests 600.000 € disponibles per a per 
l’any següent. Aquest és un nou indicador de que 
l’Ajuntament gaudeix d’una bona salut econòmica.

•	 No s’augmenten les taxes i impostos que es 
paguen a Riudoms.

 I gràcies a aquesta bona situació hem aprovat unes 
Ordenances Fiscals per a l’any 2011 que donen 
compliment al nostre compromís: no augmentar les 
taxes	i	els	impostos,	i	a	més	incorporar	bonificacions	
i reduccions per aquelles famílies que compleixin 
determinades circumstàncies. 

	 Per	posar	un	exemple	puc	esmentar	la	bonificació	
del 50% del primer tram de l’aigua o del 10% del 
rebut de l’IBI per a les famílies nombroses.
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L’Economia Municipal: el ser o no ser d’un poble
 També hem aprovat una mesura per eliminar 

l’efecte que tenia sobre els rebuts de l’IBI 
l’augment del Valor Cadastral que cada any 
aplica el Ministerio de Hacienda als solars 
i construccions: hem reduït un 10% el tipus 
impositiu de l’IBI per a tots els contribuents. 
Addicionalment, aquest impost es podrà pagar 
fraccionat en dos períodes.

•	 Hem aconseguit 100.000 euros per a la nova 
Llar dels Jubilats.

 Quan el Jordi Jané, vicepresident del Congrés dels 
Diputats, va visitar Riudoms per tal d’inaugurar la 
Fira de l’Avellana vaig demanar-li que treballés 
per aconseguir diners destinats a les obres de la 
nova Llar dels Jubilats.

 Des d’aquell moment hem realitzat junts 
múltiples gestions davant el Govern de Madrid 
i	 finalment	hem	obtingut	el	 resultat	desitjat.	En	
els Pressupostos de l’Estat d’aquest any 2011 hi 
figura	una	reserva	de	100.000	€ destinada a la 
planta baixa del Casal Riudomenc i deixar així 
molt avançada l’adequació d’aquest espai com 
a Llar dels Jubilats.

Com podeu veure, la gestió econòmica de 
l’Ajuntament és una de les coses a les que ens hi 
hem dedicat amb més intensitat. Així vam entendre 
que ens ho manàveu i així ho estem fent.

En aquests temps actuals, tenir una bona salut en 
l’economia municipal és la diferencia entre el ser  o 
no ser d’un bon poble.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

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



Ajuntament de Riudoms 3

n desembre n Núm. 84

Avança a bon ritme  
la reforma del Bar de Sant Antoni 

Fa aproximadament un any va sortir a concurs la gestió del Bar de Sant 
Antoni. L’empresa Bocata Beach va ser la guanyadora del concurs i es va 
comprometre a portar a terme diferents obres de millora a Sant Antoni. 

D’acord	amb	el	contracte	firmat,	aquests	darrers	mesos	estan	fent	les	obres	
de reforma del bar per poder oferir també el servei de restaurant.

Les obres consisteixen en fer completament nova la cuina, construir uns 
nous serveis, tancar el porxo del bar per convertir-lo en menjador i habilitar 
una terrassa exterior per tal que a l’estiu es pugui seguir refrescant sota 
els vells plataners de Sant Antoni. 

Aquestes reformes, que van totalment a càrrec de la pròpia empresa 
concessionària, permetran dinamitzar tot el Parc de Sant Antoni, podent 
obrir-lo al públic en qüestió de poques setmanes.

TAXA PER LA PRESTACIÓ  
DE SERVEIS URBANÍSTICS

Bonificació	 del	 100%	en	 aquells	 casos	 de	•	
minusvalia sobrevinguda i per la qual es 
duguin a terme obres menors d’adaptació de 
la primera residència de l’afectat.

Bonificació	del	100%	per	aquelles	persones	•	
majors de 65 anys, que per motius de mobilitat 
reduïda degut a l’edat realitzin obres menors 
d’adaptació de la cambra de bany de la 
primera residència.

Bonificació	del	100%	per	a	les	obres	d’instal·lació	•	
d’ascensor	en	edificis	preexistents	per	raó	de	
millorar l’accessibilitat a habitatges.

Bonificació del 100% per la construcció •	
d’hivernacles destinats a l’agricultura.

Bonificació del 100% per obres menors•	  de 
condicionament d’establiments comercials del 
nucli urbà. 

Bonificació	 del	 100%	de	 la	 taxa	 per	 obres	•	
menors destinades a l’obertura de nous 
establiments comercials en el nucli urbà.

TAXA PER LA PRESTACIÓ  
DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 

Bonificació	del	75%	de	l’import	del	1r	tram	per	•	
a majors de  65 anys en situació econòmica 
desfavorable.

Bonificació	del	50%	del	preu	de	la	tarifa	del	•	
1r tram dels domicilis on hi visquin famílies 
nombroses.

TAXA PER LA PRESTACIÓ  
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS

100%	de	bonificació	 del	 servei	 de	 recollida	•	
domiciliària per a gent d’edat avançada i que 
acreditin viure sols, i prèvia determinació per 
part dels Serveis Socials de la necessitat.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Bonificació	del	95	per	100	de	la	quota	íntegra	•	
els béns rústics de les cooperatives agràries i 
d’explotació comunitària de la terra.

Bonificació	 del	 10%	de	 la	 quota	 íntegra	de	•	
l’impost sobre el domicili habitual dels titulars 
o cotitulars que siguin família nombrosa.

PREU PÚBLIC PEL SERVEI 
D’ENSENYAMENTS  MUSICALS

Les	famílies	amb	més	d’un	fill	matriculat,	el		
més gran pagarà el 100% del preu públic, el 
segon el 85% i el tercer i successius el 70%.

IMPOST SOBRE VEHICLES  
DE TRACCIÓ MECÀNICA

Bonificació	del	75%	de	 la	quota	de	 l’impost		
a favor dels titulars d’aquells vehicles que 
tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.

Bonificació	del	100%	de	l’impost	a	favor	dels	•	
titulars de vehicles històrics.

Bonificació del 50% de l’impost a aquells •	
vehicles que funcionin exclussivament amb 
energia elèctrica o de motor híbrid.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES

Bonificació del 10% sobre la quota de •	
l’impost en les obres per a eliminar barreres 
arquitectòniques per l’accés a l’habitatge de 
persones discapacitades.

RESUM DE LES BONIFICACIONS DE TAXES I IMPOSTOS PER A L’ANY 2011

Aquesta reforma assegurarà l’obertura del recinte durant tot l’any

L’Ajuntament ha signat un conveni  
que permet reduir costos d’electricitat
El poble de Riudoms paga cada mes 21.000 euros en concepte de consum 
elèctric de l’enllumenat públic. 

Seguint amb els esforços fets per reduir la despesa ordinària i amb la 
col·laboració	de	l’Associació	Catalana	de	Municipis,	s’ha	portat	a	terme	un	
seguiment de la facturació del consum elèctric de l’enllumenat públic, per 
a determinar si es podia obtenir algun tipus d’estalvi econòmic.

Fruit d’aquest treball, l’Ajuntament de Riudoms ha signat un conveni amb 
Gas natural-Fenosa, el que representarà un estalvi anual en la facturació 
d’uns 50.000 euros.

S’ha posat en servei  
el nou enllumenat públic

Aquests darrers dies s’han anat encenent els diferents sectors del poble 
en que s’ha substituït l’antic enllumenat per un de nou. Concretament, s’ha 
actuat en 3.400 metres de carrers del nostre poble i en els quals s’han 
substituit 210 punts de llum.

Aquesta actuació dóna com a resultat múltiples avantatges:

millora	significativament	la	qualitat	de	la	il·luminació,	ja	que	s’obté	una	•	
major intensitat de llum i d’un color més agradable a la vista.

s’augmenta el rendiment, atès que la llum generada pels fanals es dirigeix •	
principalment cap a terra i no es perd per les façanes i balcons. 

es redueix la contaminació lumínica, ja que el disseny dels fanals no •	
permet que la llum es dirigeixi cap al cel.

I	finalment,	es	produeix	un	important	estalvi	econòmic,	ja	que	la	tecnologia	•	
emprada permet reduir el consum elèctric i per tant l’import de la factura 
mensual que cal satisfer a les companyies subministradores.

El cost d’aquesta obra de substitució de l’enllumenat ha estat de 274.000€ 
i s’ha ajustat al pressupost aprovat. Aquesta despesa ha anat a càrrec de 
la subvenció obtinguda del Govern Central.   
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L’ACTE INAUGURAL

L’acte oficial d’inauguració del nou Casal Riudomenc es va celebrar 
a la Plaça de l’Església per tal de donar cabuda a la gran quantitat de 
riudomencs que no van voler faltar a l’acte més importants celebrat a 
Riudoms durant els darrers anys.

Les 1.000 cadires que es van disposar ordenadament no van ser 
suficients per a acollir el nombrós públic assistent a l’acte, acompanyat 
per nombroses autoritats i presidit per la primera autoritat catalana 
del moment que, per qüestions de calendari, va ser la Molt Honorable 
Presidenta del Parlament de Catalunya Sra. Núria de Gispert.

Van prendre la paraula el regidor de Cultura Eudald Salvat Mestre, la 
regidora de Festes Verònica Torres Ferran, l’alcalde de Riudoms Josep 
M. Cruset Domènech i la Presidenta del Parlament de Catalunya Núria 
de Gispert Català.

En l’acte oficial es va homenatjar els vuit presidents que van impulsar 
el Casal Riudomenc durant més de cinc dècades, es va destapar, entre 
tots, la gran placa identificativa, es van visitar les noves instal·lacions, 
es va brindar amb cava i finalment es va fer una fotografia per al record 
que s’exhibirà en gran format a l’interior del Casal Riudomenc.

L’ENHORABONA A TOT RIUDOMS PER HAVER ASSOLIT CONJUNTAMENT AqUESTA NOVA FITA COL·LECTiVa!
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L’avi Arturo explica als seus néts la “petita història del Casal” Tota l’obra és un homenatge a les activitats que s’hi van fer

Hi van participar molts col·lectius culturals riudomencs Es va destacar l’important paper del teatre en la història del Casal

El nou Casal Riudomenc serà un referent per a tota la comarca Els Pastorets, inspirats en els de Folch i Torres i l’Estel de Natzaret

L’Adoració es va transformar en una gran sorpresa de cloenda

L’OBRA INAUGURAL

La festa final va ser molt emotiva i espectacular

El diumenge 19 de desembre de 2010 es va tornar a aixecar l’antic taló 
del Casal Riudomenc, després de ben bé dues dècades d’haver-ho fet, 
lamentablement, per darrera vegada.

L’obra inaugural, totalment de producció pròpia i titulada “Petita història 
del	Casal.	La	il·lusió	de	tot	un	poble”	va	ser	pensada	per	a	mostrar	el	
que	durant	cinc	dècades	va	significar	el	Casal	per	al	nostre	poble.

A través dels records de l’avi d’una família típicament riudomenca es 
van anar repassant, sempre amb un toc d’humor, les múltiples activitats 
i sentiments que tots tenim en la nostra memòria sobre el Casal.

Davant l’expectació i gran demanda d’entrades es va representar aquesta 
obra inaugural diumenge 19, dilluns 20 i dimarts 21 de desembre de 2010 
amb la participació de més de dues-centes persones. 



La inauguració del Casal Riudomenc: 
“la il·lusió de tot un poble”

diumenge, 19 de desembre de 2010
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EL DIA DE L’ESTRENA

aquestes dues espectaculars imatges, corresponents al diumenge 19 de desembre de 2010, 
dia de l’estrena de l’obra inaugural del Casal Riudomenc, formen part d’un treball molt més 
ampli realitzat pel fotògraf riudomenc Mateu Salvat Arbós amb la nova tècnica anomenada 
“fotografia panoràmica”.

Tot aquest conjunt de vistes panoràmiques les podrem visualitzar properament al web de 
l’ajuntament de Riudoms: www.riudoms.cat.
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Els infants van estrenar l’escenari amb les seves cançons

Els espectacles infantils van emocionar petits i grans

Els Pets van tornar a Riudoms després de 20 anys

La Sala Multiús va acollir la festa final del Nadal Genial

L’actor Joan Pera va felicitar Riudoms pel nou equipament

Els cants més espirituals van fer aplaudir i posar dret el Casal

El descobridor d’un film perdut sobre Gaudí va voler ser a Riudoms

EL CICLE INAUGURAL
El Cicle Inaugural del Casal Riudomenc ens ha omplert aquest nadal 
d’emoció, cançons, activitats, música, demostracions i rialles...

Des dels primers moments es va crear una gran expectació i moltes ganes 
de	ser	present	en	els	primers	moments	de	la	flamant	recuperació	d’aquest	
espai tan emblemàtic, tot participant dels múltiples actes pensats per a tots 
els públics i per a totes les edats.

Així, vam poder gaudir dels festivals de nadal dels nostres centres escolars, 
de l’actor Joan Pera, del concert d’Els Pets, de les cançons espirituals 
negres,	de	pel·lícules	de	rigorosa	actualitat	i	màxima	audiència,	de	l’estrena	
mundial	 d’una	pel·lícula	 gaudiniana,	 de	 la	 demostració	 de	 billar	 o	 dels	
diversos espectacles infantils i juvenils, tot pensat per al màxim gaudi i 
acceptació de tothom.

El Campió del món de billar va mostrar caramboles impossibles 
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Cessió en dipòsit del fons fotogràfic 
de L'Om, Revista de Riudoms

Coincidint	amb	el	final	de	les	festes	nadalenques,	el	director	de	la	Revista	
L’Om, Xavier Fortuny Torres, en nom de l'Associació Cultural Amics de 
L'Om, va cedir en dipòsit a l'Arxiu Històric Municipal de Riudoms, quedant 
a disposició de tots els riudomencs i persones que ho vulguin consultar, 
l'Arxiu	fotogràfic	de	la	revista	L'Om,	en	suport	paper.

Aquest complet arxiu està format per més de 3.000 imatges que recullen 
els	fets	més	destacats	dels	darrers	43	anys	de	la	història	gràfica	del	nostre	
poble, ordenades cronològicament i per temes.

És voluntat de la Revista L’Om i de l’Ajuntament de Riudoms que es faci un 
bon	ús	d'aquest	material	i	que	a	la	vegada	pugui	revertir	en	profit	de	tots	els	
nostres convilatants. És per això que ja està a disposició de qui el vulgui 
consultar a l’Arxiu Històric Municipal, ubicat a la Casa de Cultura.

Així mateix, l’Ajuntament de Riudoms, en nom de tot el poble, vol agrair a 
la Revista l’Om i especialment al seu director Xavier Fortuny, aquest noble 
gest,	que	de	ben	segur	beneficiarà	la	història	i	la	cultura	del	nostre	poble.

Riudoms a un cupó de l’ONCE

PREINSCRIPCIONS, CURS 2011/2012
Les escoles de Primària i l’ESO de l’Institut:  • 
del 14 al 25 de febrer.

La Llar d’infants: del 2 al 13 de maig.• 

Properament es farà públic la informació de la resta de centres escolars.

Col·laboració entre la Fundació  
Beat Bonaventura i l’Ajuntament 

L’Ajuntament de Riudoms ha signat 
un	 conveni	 de	 col·laboració	 amb	 la	
Fundació Beat Bonaventura pel que 
l’Ajuntament aportarà 24.000 € per 
contribuir	 a	 finalitzar	 la	 rehabilitació	
de	la	casa	del	Beat	Bonaventura,	fill	
il·lustre	de	Riudoms.	

A canvi, aquesta fundació permetrà 
que l’Ajuntament pugui fer ús de la 
casa natal del Beat Bonaventura per 
tal que s’hi puguin organitzar diferents 
actes o bé posar-la a disposició de les 
visites dels riudomencs.

Aquesta aportació de 24.000 € es 
farà de manera fraccionada durant els 
pròxims tres anys.

La imatge i el nom de Riudoms 
ha estat divulgat per tot arreu, 
gràcies a l’OnCE que ha triat 
el	nostre	poble	per	il·lustrar	el	
seus	“cupons”.

El director de l ’OnCE a 
Tarragona va ser a l’Ajuntament 
de Riudoms per lliurar-ne una 
reproducció ampliada.

Aprovat el projecte  
de la nova Escola Cavaller Arnau

La Junta de Govern ha aprovat el projecte d’obres de la nova Escola Cavaller 
Arnau. Amb aquest tràmit realitzat ja només queda l’obtenció dels informes 
d’altres organismes públics.

Així doncs, s’està complint el calendari previst pel Departament d’Educació 
i	aviat	ja	es	podran	iniciar	les	obres	del	nou	edifici.

Campanya per afavorir  
la recollida d’olis de cuina usats

L’Ajuntament de Riudoms, 
en	 col·laboració	 amb	 la	
Diputació de Tarragona i el 
Consell Comarcal del Baix 
Camp, continua oferint la 
possibilitat de rebre els 
vostres olis de cuina usats 
a la nostra deixalleria.

Ara, per tal de facilitar 
als usuaris que aquesta 
operació sigui el més neta 
possible, es disposa i facilita 
uns embuts enroscables, 
que s’adapten a qualsevol 
ampolla de plàstic i que 
permeten, d’una manera 
neta i higiènica, transportar 
els	olis	vegetals	usats	fins	
la deixalleria municipal.

Construcció de nous nínxols
Donat que existeix una demanda continuada de nínxols al Cementiri 
municipal, properament es construirà una nova fase d’ampliació.

Tothom que tingui interès en rebre més informació, o reservar algun nínxol, 
pot	passar	per	les	Oficines	de	l’Ajuntament.

RIUDOMS VISITA LA SAGRADA FAMÍLIA
Diumenge 13 de març, l’ajuntament de Riudoms organitza una 
visita guiada a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.

Sortida cap a Barcelona: 7.30h, des de la Plaça de l’arbre
arribada a Riudoms: 15h   •   Preu: 15 euros   •   Places: 100

inscripcions, per ordre de pagament: Oficines de 
l’ajuntament de Riudoms, a partir de dilluns 21 de febrer. 

Relleu en la Junta del CERAP
En l’assemblea de 
socis del CERAP 
de  d ivendres  17 
de desembre es va 
produir el relleu entre 
la	junta	que	finalitzava	
el seu mandat, dirigida 
per Joan F. Mestre i la 
candidatura d’ampli 
consens proposada 
p e r  A n t o n  M a r c 

Caparó Pujol. El president sortint, Joan F. Mestre, va rebre un càlid 
aplaudiment en reconeixement als anys de dedicació a l’entitat.

La nova junta del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar durant 
el període 2011-2013 està formada per Anton Marc Caparó, president i 
director de publicacions; Pere Campíñez, vice-president; M. Eugènia Perea, 
secretària i subdirectora de publicacions i Roger Caparó, tresorer.

La nova Junta en una reunió a l’ajuntament
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
Allò que ha estat i el que serà

ENHORABONA RIUDOMS!

ara, a treballar pels nous compromisos electorals

Després de les eleccions al Parlament, l’Artur 
Mas, el pròxim President de Catalunya, està 
configurant	el	nou	Govern	de	la	Generalitat.	Un	
govern, que ha de treballar en les tres prioritats 
que durant la campanya electoral es va marcar 
Convergència i Unió: economia, educació i lluita 
contra	el	fracàs	escolar,	i	pacte	fiscal.

A més a més, els regidors de CiU de Riudoms 
vam traslladar-li les necessitats presents i futurs 
pel nostre poble, a materialitzar durant els 
quatre anys de la legislatura de la Generalitat 
de Catalunya:

•	 L’ampliació de Centre d’Assistència 
Primària, i donar així majors serveis mèdics, 
com ara el servei de rehabilitació, sense 
necessitat de traslladar-se a Reus, i en unes 
instal·lacions	més	adequades.

•	La construcció de la nova escola Cavaller 
Arnau, la qual ha d’entrar en funcionament 
com més aviat millor per donar resposta a 
les necessitats d’espai i equipaments que té 
actualment aquest centre.

•	Completar la zona esportiva amb un camp 
de	 gespa	 artificial. Actualment, la tècnica 
emprada per la construcció de camps 
de gespa artificial ha millorat moltíssim, 
desapareixent els problemes que hi havia 
fins	 fa	 poc	 temps	 (degradació	 ràpida	 del	
material i cremades a la pell dels jugadors). 
Així doncs, ja és un bon moment per a 
incloure un camp d’aquestes característiques 
en la zona esportiva de Riudoms.

•	La posada en servei d’una segona Llar 
d’Infants, i dotar així el poble d’un major 

nombre de places educatives pels més 
petits.

•	L’obertura de la nova Llar de Jubilats.

•	 L’ampliació de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals, per tal de donar un 
major tractament mediambiental a les 
aigües recollides mitjançant la xarxa de 
clavegueram.

•	I	l’adequació de la carretera de La Sènia, 
per a fer-la més segura als usuaris.

Tot	i	estar	a	l’espera	de	la	configuració	del	nou	
Govern de la Generalitat de Catalunya, a dia 
d’avui ja estem treballant per poder fer realitat 
aquests compromisos que permetran continuar 
millorant la qualitat de vida dels riudomencs.

amb la re-inauguració del Casal Riudomenc, 
el poble guanya un equipament cultural de 
primera fila de fa anys més que merescut.

Si bé el govern municipal de CiU no 
comptava amb la rehabilitació d’aquest 
equipament al seu programa, rectificar 
és de savis i cal felicitar-nos tots i sense 
exclusions, per la excel·lència i magnitud 
d’aquest equipament.

És per això que ara només podem congratular-
nos i donar una justa enhorabona a tots 
els riudomencs i riudomenques que han fet 
possible que aquest estimat i nostrat espai torni 
a resplendir per gaudi de generacions futures.

El fet que des d’un bon principi, la recuperació 
i	rehabilitació	d’aquest	vell	equipament	figurés	

en lloc preeminent en el programa electoral 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, afegeix una major alegria i satisfacció 
al nostre grup municipal. Com s’ha dit, ara és 
moment de felicitar tots aquells que ho han fet 
possible.

Tampoc	es	tracta	de	recordar	que,	fins	fa	ben	
poc, s’havia mantingut per part del govern 
municipal, la construcció d’un gran i allunyat 
auditori en substitució del Casal. Ja s’ha dit 
que	rectificar	és	de	savis	i	de	res	serviria	ara	
contraposar projectes més meditats i que 
formaven part del nostre programa electoral 
al resultat actual. El resultat és el que és: 
un	 excel•lent	 i	modern	 equipament	 cultural	
al servei del poble: amb interior funcional, 
que compta amb totes les comoditats, molt 

millor que l’anterior però que pica l’ullet a la 
nostalgia, estèticament impressionant i amb tota 
l’accessibilitat i resta de requisits exigits per la 
legislació vigent.

De	fet,	la	magnitud	de	l’equipament,	la	magnifica	
qualitat del nou Casal, farà que la resta 
d’equipaments i infraestructures del municipi hi 
estiguin a l’alçada. Començant per l’entorn més 
immediat,	els	carrers	i	edificis	municipals	propers	
(i	ens	referim	als	carrers	en	la	seva	totalitat,	de	
punta	a	punta),	la	creació	(i	no	la	destrucció),	
de places d’aparcament i una programació 
atractiva, adequada i participativa.

L’equip de govern del nostre ajuntament 
està d’enhorabona. Ja té el que volia:  una 
Generalitat de Catalunya governada per partits 
del mateix color que els seus. Res a dir. És 
tracta de l’alternança democràtica.

 Tanmateix no sabem si el nostre govern 
municipal  ara farà pagar els plats trencats de la 
seva	manca	de	finançament,	com		ha	fet	fins	a	les	
passades eleccions al Parlament de Catalunya, 
al govern de torn de la Generalitat. nosaltres 
creiem que la sintonia que, necessàriament, 
ha d’existir entre dos governs de la mateixa 
línia política farà que el nostre poble se’n vegi 
francament afavorit. 

I com que, pel que diuen, aquesta sintonia entre 
el	govern	de	la	Generalitat	que	hi	ha	hagut	fins	

ara no ha existit o no ha estat la desitjada, això 
ha implicat que Riudoms no tingués l’ajuda i el 
suport del nostre Govern Autonòmic i ni tampoc 
la del Govern Central.

És per això que la Generalitat i el Govern 
Central, governats per socialistes,  “només” 
han contribuït en gairebé 2 milions d’euros 
dels 4,4 que ha costat la construcció del 
Casal. 

Cal destacar, això sí, els  25.000 euros aportats 
per la Diputació de Tarragona, governada per la 
gent de CiU. Tampoc no té cap importància que 
la nova Biblioteca Municipal s’hagi finançat  
amb les aportacions de la Generalitat, ni 
que	 el	 nou	 col·legi	 Cavaller	Arnau	 ja	 tingui	
assignada una partida pressupostària per a la 

seva	construcció.	Les	instal•lacions	esportives	
finançades	totalment	per	l’Administració	central		
tampoc no  valen gaire la pena, encara que 
es tracti d’una aportació de gairebé mig milió 
d’euros, complementats amb el nou enllumenat 
públic	 que	 s’instal·la	 a	 diversos	 carrers	 del	
nostre poble.

Podríem anar seguint, però no cal. Com veieu les 
aportacions	financeres	que	les	administracions	
governades per  gent socialista ha fet cap a 
Riudoms	han	estat	 “minses	 i	esquifides”.	Per	
sort a partir de ara, amb la Generalitat del 
mateix color que l’equip de govern, tot seran 
flors	i	violes.	Així	ho	esperem.
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Galeria d’activitats Nadal 2010

El Pessebre sempre ens alegra “la plaça” durant aquestes festes

Els patges s’emporten cap a l’Orient els desitjos de tothom

La sortida al balcó de l’ajuntament és un moment molt esperatTot i la crisi els Reis d’Orient van venir força carregats

Enguany hem estrenat “l’Home dels Nassos de Riudoms”

Tions de tot el poble de Riudoms van arribar fins el Mercat de Nadal

Les activitats del Nadal Genial acullen més de 150 joves

Puntualment, la comitiva reial arriba a Riudoms cada 5 de gener


