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RIUDOMS CELEBRA LA DIADA

El músic i compositor riudomenc Joan Guinjoan Gispert, acompanyat de la 
periodista del diari El País Lourdes Morgadas i diverses persones de Riudoms, 
van visitar alguns indrets de Riudoms com ara l’institut, l’església, el Casino, 
l’ajuntament i l’ermita de Sant Antoni. Durant el trajecte, Guinjoan va recordar 
anècdotes i vivències de la seva infantesa i joventut.

Aquesta visita va servir per a elaborar un complet reportatge en el que es 
repassaven els orígens de Guinjoan: http://www.elpais.com/articulo/paginas/
Joan/Guinjoan/ab/origine/elppor/20111124elpbqcpag_13/Tes.

Igualment, el diari La Vanguardia també va publicar un article en el que 
celebraven els 80 anys del compositor: http://www.lavanguardia.com/
cultura/20111128/54239446989/pianista-joan-guinjoan-celebra-80-anos-con-
vuelta-escenarios.html

Tots estem d’enhorabona per la celebració dels 80 anys de Joan Guinjoan, 
Fill il·lustre de Riudoms.

 

JOAn GUInJOAn GISpERt 
vISItA RIUDOMS En MOtIU DELS SEUS 80 AnyS

L’11 de setembre el nostre poble es va guarnir de senyeres i va 
participar de ple en les activitats organitzades per tal de commemorar 
la Diada Nacional de Catalunya.

El programa d’actes va consistir en uns parlaments oficials, l’ofrena 
floral als germans Nebot, ballada de sardanes i concert a càrrec de 
la Cobla Mirantfont, amb la participació de la Colla Sardanista Roses 
de Tardor de Riudoms, i la tradicional sardinada popular que va servir 
uns 600 àpats. 
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DIStRIBUCIó GRAtUïtA

Estem a punt d’acabar l’any 2011 
i per tant, des de fa uns mesos, 
ja estem planificant el 2012.

Aquest any que deixem enrere, 
sense cap mena de dubte ha 
estat un dels més difícils de 
la història moderna del nostre 

país. Les empreses, els treballadors, les famílies i les 
administracions estem vivint dia si, dia també, la duresa 
de la situació econòmica global.

L’Ajuntament de Riudoms no queda al marge de les majors 
dificultats que a tots ens toca superar. Sense anar més lluny, 
i fruit de decisions d’altres administracions, hem hagut de 
fer front a les següents reduccions d’ingressos:

• El Govern Central deixa d’enviar 100.000 € degut a 
que l’any 2008 va ser massa optimista en el càlcul dels 
impostos que recaptaria.

• Pel mateix concepte, però de l’any 2009, el Govern 
Central deixa d’enviar 300.000 € al nostre ajuntament.

• L’aportació mitjançant el Fons de Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya s’ha reduït per un valor 
aproximat de 35.000 €.

• Els fons del Departament d’Ensenyament per a l’Escola 
de Música i la Llar d’Infants de Riudoms, s’han reduït al 
voltant d’uns 70.000 €.

• Per altra banda, hem hagut d’avançar els gairebé 
150.000 € per a seguir fent funcionar la depuradora 
d’aigües residuals què, a dia d’avui, ens deu l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA).

I tot això, sense comptar altres costos menors de 
funcionament que abans assumien altres administracions 
i en aquests moments hem d’assumir directament els 
ajuntaments.

El 2011 que se’n va  
i el 2012 que s’acosta

verònica 
torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes

Josep M. 
Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda,  
Governació, Serveis Públics,  
Casal Riudomenc

Margarida 
Borràs Martorell
mborras@riudoms.cat

Ensenyament, Sanitat, 
Escola de Música

Eudald 
Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació,
Fundació Gaudí, 
Promoció Turística

José vicente 
Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme,  
Activitats Econòmiques

Francesc Xavier
Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Circulació,
Seguretat Ciutadana

Miquel 
Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, 
Medi Ambient

CONCERTACIÓ DE VISITES AL TELÈFON DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS: 977 85 03 50

Mireia 
Massó Ametller
mmasso@riudoms.cat

Lleure, 
Joventut

Montserrat 
Corts vilaltella
mcorts@riudoms.cat

Benestar Social,  
Ocupació i Formació, 
Gent Gran, Política Lingüística

Carles
Garcia Jardí
cgarcia@riudoms.cat

Esports

Eugenia 
Montalvo Marín
emontalvo@riudoms.cat

Comerç Local, 
Promoció Econòmica

EQUIp DE GOvERn
LEGISLAtURA 

2011-2015

Malgrat tot, l’economia de l’Ajuntament de Riudoms ha 
pogut superar tots aquests entrebancs i seguir encarant 
amb normalitat les nostres obligacions. Aquest fet és 
possible gràcies a la prudència econòmica dels darrers 
anys i, sobretot, a la reducció de despeses que hem aplicat 
en els darrers temps.

Però, ara ens toca planificar l’any 2012, i la nostra proposta 
és de mantenir els principis que han garantit la bona situació 
actual de la hisenda municipal:

• Suposar sempre els escenaris més negatius, tant pel 
que fa als ingressos previstos, com a les despeses a 
realitzar.

• Ser extremadament prudents en les actuacions i només 
fer aquelles inversions per les quals hi hagi garantit el 
finançament.

• Ajustar les despeses de l’any 2012 per garantir els 
recursos econòmics per aquells serveis que són 
prioritaris pels veïns.

• Contenir la pressió impositiva per no ofegar els veïns 
amb grans augments d’impostos.

I en definitiva, allò que és més important, no gastar el que 
no es té.

Està clar que la reducció d’ingressos afectarà tots els 
ajuntaments del territori, però els que no arrosseguem 
grans deutes del passat i, a més a més, som prudents 
en les decisions del present, podrem seguir mantenint la 
qualitat dels serveis que estem oferint.

Us desitjo que aquest any 2012 sigui més pròsper que el 
2011 que deixem enrere.

Bon Nadal i Bones Festes.

  Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Retirada una grua al Barri Ferrant
El passat 25 d’octubre es va procedir a desmuntar i retirar la grua que 
hi havia instal·lada al carrer Mont-roig, número 14. Aquesta obra havia 
estat parada durant tres anys i, per tant, suposava un perill per als veïns 
i vianants. 

Dipòsits municipals d’aigua
Tal i com es fa regularment, aquest mes de setembre s’han netejat els 
dipòsits d’aigua potable que garanteixen la seva millor qualitat.

Manteniment dels espais públics
Després de l’estiu s’han anat realitzant tasques de manteniment i jardineria 
a diferents indrets del poble. S’han fet tractaments fitosanitaris, s’ha 
netejat d’herba els laterals del Rieró de Santa Eulàlia, s’han retallat les 
tanques verdes de la plaça dels Gegants i s’ha restaurat l’espai de darrere 
l’església.

Reparació de voreres
A la Plaça de l’Església, a l’Avinguda de Francesc Macià i a l’Avinguda 
de Josep M. Sentís s’han reparat els panots que envolten els arbres i una 
part del paviment degut als efectes de les arrels que havien deteriorat les 
rajoles. Aquesta intervenció facilia el pas dels vianants.

Restauració dels bancs de fusta
Després d’haver finalitzat la restauració dels bancs de la Plaça de l’Arbre, 
ara s’ha fet el mateix procés de restauració als bancs de la plaça dels 
Gegants. Properament, es farà el mateix amb els de la plaça de la Palmera 
i altres zones verdes municipals.

Interior d’un dels dipòsits

Moment en que es procedeix a desmontar la grua

La Brigada municipal disposa de diversos operaris jardiners

La restauració dels bancs s’ha fet de manera artesanal

Reparant una vorera de l’Avinguda de Josep M. Sentís
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El nou Portal ens dóna la benvinguda
A l'entrada de Riudoms, venint des de Reus, s'està finalitzant un nou element 
decoratiu. En aquest cas es tracta de la construcció d'una arc de pedra que 
està situat a la dreta de la carretera.

Aquest espai va quedar lliure quan es va construir la rotonda d'entrada a 
al nostre poble. Recentment, s'ha fet una reestructuració d'aquest espai, 
tot construint una canonada subterrània per evitar l'entollament que allí es 
podia produir, una pavimentació d'una gran part de la zona i la construcció 
d'una vorera lateral a la carretera fins a la vorera que existia anteriorment. 
L'actuació finalitza amb l'enjardinament d'aquest espai.

La construcció d'aquest element decoratiu inclou diversos aspectes que 
fan referència al nostre passat i la nostra història col·lectiva:

- les pedres són originàries de la pedrera del Mèdol de Tarragona, utilitzada 
ja des de l'època romana. Així, és una referència a la importància de 
l’ocupació romana del nostre terme.

- també representa una portalada que podria haver sigut l'entrada a una 
casa d'època medieval i, en aquest cas, fa una referència al període 
medieval, que és l'època originària del Riudoms cristià actual.

- evoca també una entrada a una masia rural i agrària, fet que 
simbolitza també la importància que per a Riudoms sempre ha tingut 
l'agricultura.

- finalment, és també un portal, que simbolitza l'entrada i dóna la 
benvinguda a una població. En el Riudoms emmurallat medieval, els 
portals eren el lloc de pas obligat per accedir al poble i el fet de situar 
aquest portal a la principal entrada al nostre poble, també vol donar la 
benvinguda a tothom que passi per aquest entorn. 

L'obra ha estat dissenyada i construïda per la Brigada Municipal. Així 
Riudoms disposa d'un nou element decoratiu que millora l'aspecte visual 
en aquest espai, per on tots passem sovint.

Millores en la circulació
La Brigada Municipal ha col·locat noves senyalitzacions a diferents indrets 
del nostre poble que milloren la circulació i la seguretat vial i minitmitzen 
els riscos per als vianants i conductors.

Unitat mòbil de l’ITV 

Enguany la inspecció tècnica de vehicles agrícoles i ciclomotors s’ha 
efectuat a la urbanització El Campàs, a diferència d’anys anteriors que es 
feia al Polígon El Prat. El desplaçament a Riudoms de la unitat mòbil fa 
que els pagesos i titulars d’aquests vehicles no s’hagin de desplaçar a les 
estacions de Reus o Tarragona. Això suposa un estalvi de temps i s’eviten 
riscos a la carretera.

Aprovat un cànon social de l’aigua 
adaptat a la població menys 

afavorida
La Generalitat de Catalunya, juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, 
ha aprovat un cànon social que serà d’aplicació als consums d’aigua 
que tinguin lloc a partir de l’1 d’octubre de 2011 i que està destinat als 
pensionistes i a les persones en situació d’atur.

Aquest nou tipus de gravamen depèn del consum facturat i s’aplicarà amb 
caràcter general a les factures que no superin el primer tram del cànon de 
l’aigua que és de 27 m3 trimestrals. 

Les persones que en poden gaudir són els titulars d’un contracte domèstic 
de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i 
que compleixin un dels següents requisits:

- abonats titulars que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin 
una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

- abonats titulars que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus 
membres en situació d’atur.

Per gaudir d’aquest cànon social, els abonats s’han de dirigir a les oficines 
de l’Agència Catalana de l’Aigua a Tarragona (Rambla Nova, 50) on hauran 
de presentar la documentació corresponent.

Manteniment anual del Cementiri
Com cada any, i per tal de donar la imatge que pertoca, la Brigada Municipal 
ha treballat per condicionar el cementiri pel dia de Tots Sants. 

S’ha pintat tota la zona antiga de nínxols i parets exteriors del recinte, s’han 
restaurat les parts degradades, s’han fet tasques de jardineria i s’ha posat 
a punt la il·luminació de tot el recinte.

La unitat mòbil de la Itv va fer les revisions a El Campàs

El manteniment del Cementiri permet gaudir d’aquest espai tot l’any

Repassant la senyalització horitzontal dels carrers del poble
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Aquest 2011, Riudoms un poble mediàtic!
En col·laboració amb l’Ajuntament de Riudoms, aquests últims mesos, 
el nostre poble ha despertat un merescut interès per part de diferents 
cadenes de televisió, com ara Televisió Espanyola i Televisió de Catalunya. 
Els programes emesos han permès donar a conèixer la riquesa cultural i 
natural de Riudoms. 

El dijous 27 de gener de 2011 el 
programa Espai Terra de TV3 
va emetre un reportatge que 
volia acostar-se als primers 
estímuls sensorials d’Antoni 
Gaudí. En aquesta simulació 
van in terven i r  d iverses 
persones de Riudoms i es va 
gravar al Mas de la Calderera 
i la Casa Pairal de la Familia 
Gaudí de Riudoms.

La Finca Les Granotes, a Riudoms, s'ha convertit en la primera aula de 
natura d'amfibis de Catalunya, dedicada als escolars perquè coneguin de 
prop la diversitat d'amfibis que tenim a casa nostra. Aquest capítol de l'Espai 
Terra de TV3 es va emetre el 17 de maig de 2011.

Durant el mes de juliol de 2011 es va gravar un reportatge sobre les mines 
d'aigua de Riudoms. La periodista Cori Calero s'endinsa en el món de les 
mines d'aigua de Riudoms de la mà del minador Joan Sansó i del pagès Pere 
Domingo a qui agraïm la seva desinteressada col·laboració. El reportatge 
es va emetre dimarts 20 de setembre de 2011 a l'Espai Terra de TV3.

Dissabte 24 de setembre de 2011, a TVE2, es va emetre un reportatge sobre 
diferents aspectes de l'obra de Gaudí, centrat especialment en el temple de la 
Sagrada Família de Barcelona. El programa es va gravar durant la primavera 
de 2011. L'equip del programa "La mitad invisible" es va desplaçar a Riudoms 
per a poder copsar en primera persona els orígens del genial arquitecte 
riudomenc. Aquesta filmació va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Riudoms i la família Cros, propietària del Mas de la Calderera.

Dijous 6 d'octubre de 2011, a les 23.30 h, TVE va emetre el capítol del 
programa "Un país para comérselo" dedicat a la Costa Daurada, en el que 
(tot i que lamentablement no s'esmenta en el reportatge) Juan Echanove va 
fer una parada a Riudoms per a conèixer les millors coques amb recapte.

Dimecres 16 de novembre de 2011, a les 21.30 h, el programa "Quèquicom" 
del Canal 33 emet el reportatge titulat "L'oli: l'or líquid", on es fa un repàs 
a les característiques de l'apreciat oli d'oliva verge extra de les nostres 
comarques, amb una presència molt destacada dels olis produïts a Riudoms 
per l'empresa Olis Mallafré.

Riudoms a la Festa “Reus Viu el Vi” 
Riudoms va assistir per segon any consecutiu a la festa “Reus Viu el Vi”. La 
Regidoria de Promoció Econòmica impulsa la promoció fora de Riudoms 
d’un dels nostres productes: la coca amb recapte, que va tenir un gran èxit 
entre els visitants. 

Cada dimarts, xerrada a la Bella Llar
Tots els dimarts, l’Associació la Bella Llar ofereix una xerrada sobre diferents 
temes d’interès. Una de les primeres d’aquest curs va ser la de l’alcalde 
Josep M. Cruset que va explicar les tecnologies actuals. 

L’objectiu de la jornada va ser donar a conèixer tots aquells instruments que 
el jovent utilitza. Les assistents van poder descobrir algunes de les últimes 
eines tecnològiques com el Facebook, el Google Earth i el Youtube.

Cursos formació per a aturats
Del 26 de setembre al 2 de novembre té lloc, a l’Epicentre Gaudí, el curs 
de formació “Cuidadors no professionals de persones en situació de 
dependència” que ha portat a terme la Fundació Pere Tarrés amb el suport 
i col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms. 

L’objectiu d’aquest programa és formar a persones cuidadores no professionals 
per tal de proporcionar-los les eines necessàries per a continuar tenint cura 
dels seus familiars, a la vegada, que tenen cura de si mateixes. El Programa 
el promociona l’Obra Social de Catalunya Caixa conjuntament amb el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, a partir del mes de setembre s’ha ofert un curs d’inserció 
laboral. Aquest dispositiu s’estructura en dos itineraris d’acompanyament: 
el d’accions individuals (entrevista personal) i el d’accions grupals 
(currículum vitae, prova de selecció, habilitats socials, desenvolupament 
de competències, entre altres). A més, posa a disposició de les empreses 
la Borsa de Treball Municipal per quan tinguin una oferta de treball.

L’Ajuntament ofereix cursos 
gratuïts de català per a adults

Cada dimecres a partir de l’11 de gener fins a finals de maig de 2012, 
la regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament oferirà cursos 
gratuïts de català, que tindran lloc a l’Epicentre Gaudí.

- nivell inicial de 18.30 h a 19.30 h
- nivell avançat de 19.30 h a 20.30 h

Les places es donaran a l’Ajuntament per ordre d’inscripció.

Fotografia publicada al Facebook durant la xerrada

El Trencadís visita la Sagrada Família

L’Associació el Trencadís va organitzar una sortida a Barcelona en la que 
es va poder visitar el Temple de la Sagrada Família i un alberg gestionat per 
persones amb disminució. 
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Lluís Bages Virgili premiat per l’UAO
Lluís Bages Virgili, alumne 
de l’Institut Joan Guinjoan, 
ha obtingut el primer Premi 
de Treballs de Recerca de 
Batxillerat de la Universitat Abat 
Oliba amb el treball “4 8 15 16 
23 42, un fenomen mundial”, 
tutoritzat pel professor Eduard 
Ortells. 

El treball, que consta d’una 
part teòrica i una de pràctica, 
a n a l i t z a  l a  i n n o v a d o r a 
estructura narrativa de la sèrie 
de televisió nord-americana Lost i la seva repercussió mediàtica. 

L’alumne va recollir el premi consistent en un ordinador portàtil i una beca 
per a cursar estudis en la mateixa universitat.

Laia Nomen escollida per al  
Cor Internacional de Veus Femenines
La jove riudomenca Laia Nomen, 
ant iga alumna de l ’Escola 
Municipal de Música de Riudoms, 
va ser seleccionada per l’Orpheus 
Vokalensemble, és a dir, el Cor 
Internacional de Veus Femenines, 
per a participar en una estada 
musical organitzada per l’State 
Academy d’Ochsenhausen 
(Alemanya).

Durant l’estada, que va tenir lloc 
del 12 al 23 d’agost a Alemanya, 
van treballar diversos factors de 
la veu i de la col·locació corporal 
i van interpretar una obra del 
compositor suïs Daniel Schnyder, 
anomenada Sundiata Keita. Per 
altra banda, van realitzar cinc 
concerts a diferents ciutats i 
poblacions alemanes. 

1r Torneig de pàdel de Riudoms
El primer cap de setmana 
d’octubre es va celebrar 
el 1r Torneig de Pàdel 
d e  R i u d o m s  a  l e s 
instal·lacions esportives.

32 parelles van participar 
en aquesta iniciativa de la 
nova entitat riudomenca 
Club de Pàdel i Tennis 
Riudoms (CPTR). 

E l  t o r n e i g ,  q u e  v a 
començar el divendres 
30 de setembre al vespre 
i va finalitzar el diumenge dia 2 d’octubre, es va dividir en dues categories 
i els participants van haver de superar una fase inicial i, posteriorment, 
una d’eliminatòria. La parella guanyadora de la primera categoria va ser la 
formada per Carles Lázaro i Ignasi Rizalde, i la segona categoria se la van 
emportar Ivan Lagos i Javi Victòria. Enhorabona als guanyadors!

Aquest 1r Torneig va ser tot un èxit de participació, en el qual la majoria 
d’esportistes eren riudomencs, com també d’assistència de públic. Per 
tant, donats aquests resultats tan positius, animen a l’entitat organitzadora 
a mantenir aquest torneig.

Amics de Riudoms al Campionat 
d’Europa de Salvament i Socorrisme

Les socorrsites Anna Bonet, 
Mercè Bonet, Aura Fontgivell, 
Raquel Chicote, Aloma Guerrero i 
Isabel Gómez van participar el 22 
i 23 de setembre als campionats 
europeus de Sa lvament  i 
Socorrisme d’Alacant, en el 
qual hi van participar esportistes 
de 20 països diferents. L’equip 
de Riudoms va quedar en 61a 
posició en les proves de platja.

La Lliga contra el Càncer recull 3.500€
Dissabte 1 d’octubre va tenir lloc a la Sala Multiús 
del Casal Riudomenc el sopar anual de la Lliga 
Contra el Càncer de Riudoms. 

Van assistir-hi més de 200 persones i es van 
recollir 3500 euros. Durant la vetllada es va fer 
una rifa amb 90 productes donats per entitats, 
particulars i comerços del poble i va acabar amb 
ball per a tots els assistents. 

El CERAP presenta els nous llibres  
de Carles Martí i de Lluís Llurba

Dins la programació del Fòrum 
literari del CERAP, s’han presentat 
dos llibres d’autors riudomencs: 
“En temps de descompte. Guia 
d’itineraris molt personals”, de 
Carles Martí Martí i “El somriure dels 
somnis” de Lluís Llurba Gallisà.

Ambdós llibres es poden demanar 
a les llibreries locals, al CERAP i a 
la Biblioteca Municipal.

La castanyada a l’Esplai

El dissabte 29 d’octubre l’Esplai va celebrar la castanyada al camp de futbol 
de la Sort. L’Esplai va sortir de la plaça de l’Om acompanyat pels tabalers 
i, durant dues hores, tots els grups de nens i nenes van participar a la 
gimcana. Posteriorment, van poder menjar-se les castanyes que l’Esplai 
va comprar als joves de 4t d’ESO de l’Institut. 

Vols reservar 

a partir de l’1 de gener
entra a la web www.riudoms.cat  i podràs  fer 
la teva reserva de pista quan vulguis.

A més podràs buscar entre els usuaris registrats, 
gent del teu nivell i mateixa disposició horària.

Ajuntament de Riudoms
Regidoria d’Esportswww.riudoms.cat

ESPORTS

pista de pàdel ?

 10 €/hora ..... usuaris empadronats

 15 €/hora ..... usuaris no empadronats

 1 € ..... lloguer de raquetes
 - La reserva per aquesta via, suposa un cost addicional  
   a la tarifa del servei per l’usuari d’ 1 € per reserva.
 - L’ús de les pistes en horari nocturn tindrà un 
    increment en la tarifa de 2 €.

Tarifes:

+ info:        977 768 434 - 682 495 180
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

¿Qui te la clau per emprendre un nou estil de vida per tirar 
endevant?

Increments en les ordenances fiscals

 Ens tornem a jugar el ser o no ser...

 El 20 de novembre estem tots convocats a una 
nova jornada electoral: les eleccions al Congrés 
dels Diputats que acabaran escollint un nou 
president de l’Estat Espanyol: o Rubalcaba o 
Rajoy; o Rajoy o Rubalcaba...

De fet, ens és bastant igual, ja que tots dos tenen 
assumit que la seva prioritat no serà treballar en 
benefici de Catalunya ni dels catalans.

Són unes eleccions emmarcades en un context 
de crisi general i que s’han anticipat com a 
conseqüència d’aquesta. Quan unes eleccions 
s’avancen es fa per dues raons: o el Govern 
es creu amb força per a revalidar la majoria o 
per que la situació és tan crítica que no es veu 
capaç de redreçar-la. No cal dir en quin dels dos 
supòsits ens trobem... 

Ara, hem de valorar les opcions que es presenten 
i en funció dels nostres interessos o aspiracions, 
optar per qui pensem que serà més capaç de 
defensar-nos.

En el context actual, un dels principals aspectes 
que es pot valorar és el tema econòmic. A 
Catalunya, a més a més, en tenim d’altres. 
La nostra tria ha de tenir en compte aquestes 
s i tuac ions addic ionals :  e ls  constants 
qüestionaments sobre la nostra identitat, la 
llengua i les institucions que contradiuen la 
voluntat del poble català, han de ser elements de 
decisió bàsics a l’hora d’emetre el nostre vot.

Des de Convergència i Unió de Riudoms 
creiem que una força nacionalista, responsable 
i realista com la nostra és, ara per ara, l’única 
alternativa viable per a fer front als greus 

problemes que ens afecten, tant els econòmics 
com el reconeixement de la nostra identitat 
nacional. Quan més ha avançat Catalunya en 
el reconeixement dels nostres drets ha estat 
quan Convergència i Unió ha tingut una gran 
força a Madrid,...  al revés que altres partits què, 
encara que han tingut força, l’han desaprofitat 
en perjudici de Catalunya.

Amb el nostre suport podem aconseguir que CiU 
tingui la màxima força a Madrid. El diumenge 20 
de novembre, a Riudoms, votem novament amb 
responsabilitat i seny!

 El passat 6 d’octubre es va aprovar incialment 
les ordenances fiscals per l’any 2012, les quals, 
a proposta de l’equip de CiU, van suposar 
uns increments de preus en moltes d’elles, 
algunes amb pujades al voltant del 3% (taxa 
sobre els serveis del cementiri o taxes de 
clavegueram i abastament d’aigua), dues 
més que s’incrementaran considerablement 
com són l’Impost sobre vehicles i la taxa 
per la prestació del servei municipal de la 
llar d’infants i n’hi ha d’altres que es pujaran 
d’acord amb la tarifa proposa per SECOMSA, 
com és el preu de la brossa.

Convergència també va modificar una ordenança 
amb una proposta d’increment que s’eleva 
fins el 60% del que s’està liquidant fins ara, 
com és el cas de l’ordenança 12 que regula l´ús 
d’instal.lacions esportives i que penalitzarà a 

l’E.F. Baix Camp, què amb la nova redacció de 
l’ordenança passaran a pagar de 500 euros a 
uns 800 euros o més.

Per contra, pel que respecta a les bonificacions 
proposades, enguany l’equip de govern 
únicament afegeix bonificacions per a famílies 
nombroses. A la sessió plenària, ERC-AM 
va comentar que poc a poc, CiU ha anat 
reconeixent bonificacions que el nostre grup 
havia sol.licitat en al.legacions d’ordenances 
passades i va reclamar una d’històrica, sobretot 
amb l’actual context de crisi, com és bonificar 
a les rendes més baixes.

Ara s’obrirà un periode  per presentar 
al·legacions i, ERC-Acord Municipal que va 
votar en contra de la proposta de l’equip de 
govern, el.laborarà un text alternatiu, més 

just i equilibrat, sobretot pensant en la situació 
econòmica actual, demanant la congelació 
en algunes taxes i impostos, la supressió en 
el pagament per instal.lacions esportives a 
les entitats local i l’increment en el ventall de 
bonificacions.

Qui vulgui aportar idees o suggeriments, cal dir 
que estem a la vostra disposició, podeu contactar 
amb nosaltres els dilluns de 20 a 21 h al local 
d’ERC, al c/Beat, 59 o a riudoms@esquerra.org

 Om reflexiona sobre la manera més adient de 
sortir-se’n d’aquesta crisi en la que estem tots 
immersos i a la que tots posem nom i cognoms 
en quant a la culpabilitat manifesta d’haver-nos-
hi  portat.

Tot plegat potser son excuses de mal pagador 
per no haver de decidir nosaltres mateixos, com 
a Ciutadans,  el que hem de fer a nivell individual 
cada dia posant el Seny al nostre servei. Per 
que No serà que ens hem oblidat de viure una 
mica “com Cal”?. 

La bogeria d’aquests anys enrere on ha primat 
allò mes material sobre la part mes humana 
de la Societat en la que vivim potser ens ha fet 
molt mal. La conducta en ziga zaga, com diu 
el nostre entrenador de moda, fa que puguem 
perdre de vista l’equilibri necessari per viure 
d’una forma plena les nostres vides, individual 

i col·lectivament.

I mentrestant, el nostre Ajuntament, amb la 
majoria absoluta dels vots, això sí, amb bon 
to, fa i desfà, posa i treu, d’allà on vol, sense 
dir ni una paraula, ni un gest sobre retallades 
sanitàries (el tancament del CAP) en educació 
(la Generalitat rebaixa les subvencions per 
guarderia i l’Ajuntament apuja les quotes 
mensuals) i quan demanem quina és la posició 
de CIU a Riudoms, la única resposta és que 
això passa com a conseqüència de 8 anys de 
desgovern socialista, no es fa res de res perque 
és culpa dels altres. 

Podríem plantejar-nos una pregunta que 
resumeix en bona part el neguit de la situació 
que estem travessant:

¿Qui la te la Clau per motivar-nos a emprendre 

un nou estil de vida?

Potser la tenim nosaltres, les persones que 
formem la Societat, qui som els que tenim claus 
per tirar endavant:

·Tenim Coneixement  i  Exper iènc ia 
transmeses oralment i per escrit pels nostres 
avantpassats. 

· Tenim uns col·lectius de Joves ben preparats 
acadèmicament innovadors, creatius... 

No estem aquí per solucionar tot el que passa? 
Tota la inversió dels últims anys de la Generalitat 
es tenia que pagar i CIU ja sabia que teníem 
un deute.
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La nova biblioteca ofereix millors serveis
La Biblioteca Antoni Gaudí ha estrenat el curs amb nou personal i novetats 
virtuals. S’ha  incorporat l’Elisabet Cros Torrents com a responsable de la 
Biblioteca Municipal. 

El dissabte 15 d’octubre va començar el curs 2011-2012 de l’Hora del 
Conte, activitat dirigida als infants, un any més amb la coordinació del 
Grup Municipal de Lectura de Riudoms. La inauguració va anar a càrrec 
de Cesc Serrat, el qual va explicar “El conill i la poma” i, posteriorment, va 
oferir una xerrada-taller als pares. Aquesta activitat té lloc cada dissabte, 
no festiu, a la Sala Infantil a 2/4 de 12 del matí. 

Convidem a tothom que els agradi explicar contes a participar en l’activitat. 
Poseu-vos en contacte amb la Biblioteca o bé personalment, per telèfon al 
977 76 88 09 o bé per correu electrònic a biblioteca.gaudi@riudoms.cat.

Per altra banda, la Biblioteca de Riudoms ja té Bloc. Les possibilitats 
tecnològiques actuals han permès que les biblioteques s’adhereixin a les 
noves tecnologies i s’obrin a l’exterior. És per això que ja estem a la xarxa 
mitjançant la plataforma Blogger, des d’on podreu conèixer totes les novetats 
i activitats que oferim: http://bibliotecaantonigaudi.blogspot.com. 

CALEnDARI DE L’HORA DEL COntE 2011-2012: 

 OCtUBRE: 15, 22 i 29  nOvEMBRE: 5, 12 i 19 DESEMBRE: 3 i 17

GEnER: 14 i 28   FEBRER: 4, 11, 18 i 25   

MARÇ: 3, 10, 17, 24 i 31  ABRIL:  14, 21 i 28  MAIG: 5 i 12 (cloenda)

Novetats al Punt Òmnia de Riudoms
Aquest curs el Punt Òmnia ha començat les seves activitats a la sala annexa 
de la Biblioteca Municipal i obre al públic tots els matins.

El Punt Òmnia de Riudoms ofereix dos nous cursos dins de la programació 
per aquest 2011-2012: 

- Curs de Full de Càlcul. Per potenciar el treball d’aspectes comptables 
amb l'ordinador. 

- Curs de tractament de fotografies digitals. Per aconseguir un aspecte 
més professional a les fotografies. 

Les persones interessades es poden inscriure a: 
PUNT ÒMNIA DE RIUDOMS 
Plaça de l'Arbre, 5   -  977 85 16 25   -   riudoms@xarxa-omnia.cat

L’Elisabet Cros és la responsable de la nova Biblioteca Municipal

El punt Òmnia és una col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms 
i el Consell Comarcal del Baix Camp

S’han reparat els murals fets pels nens i nenes de l’Escola Beat 
Bonaventura i s’han protegit amb unes plaques de metacrilat.


