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DIsTrIbucIó graTuïTa

Diuen que la persistència és 
una de les claus de l’èxit a 
l’hora d’assolir els objectius 
que ens fixem. I segurament 
deu ser així, ja que després 
de més de tres anys de 
lluitar per a fer-ho possible, 

aquests dies han començat les obres de la nova 
Escola Cavaller Arnau.

El camí va començar l’any 2008, quan vam cedir a 
la Generalitat de Catalunya un solar de 8.000 m2 
per tal que el Departament d’Educació hi construís 
la nova escola. Malauradament, el Govern de la 
Generalitat Tripartita va considerar que Riudoms 
no era prioritari i que els alumnes de casa nostra 
havien d’esperar-se a tenir una nova escola.

Després de reiterades queixes als responsables del 
Departament d’Educació d’aquells anys, finalment 
van decidir iniciar els tràmits per a construir-la. 
També van determinar que els seus costos anirien 
a càrrec  de l’Institut Català de Finances (ICF), qui 
faria un préstec a la Generalitat de Catalunya.

Però amb l’agudització de la crisi econòmica, l’Institut 
Català de Finances es va fer enrere i l’escola va 
tornar a quedar aturada sense data d’inici.

Les gestions municipals van continuar i pocs dies 
abans de les darreres eleccions a la Generalitat 
(novembre de 2010), i per sorpresa de tots, els 
antics responsables d’Educació van convocar a 
tots els pares i mestres de l’Escola Cavaller Arnau. 
A bombo i plateret ens van anunciar que havien 
complert els seus compromisos i que començarien 
les obres dos mesos després, al gener de 2011. 
Interrogats sobre les garanties que hi havia de que 
això fos així, ens van contestar que totes... 

Però, malauradament, aviat tots vam poder constatar 
que això no era cert, i passades les eleccions al 
Parlament vam saber que no només no començarien 
les obres sinó que mai havien tingut els recursos 
econòmics per la nova escola. La nostra indignació 
i la dels pares era majúscula, però aquells que ens 
havien enganyat ja no eren al govern de la Generalitat 
i no teníem a qui demanar responsabilitats.

La nova escola cavaller arnau,  
és una realitat!

Amb l’entrada del nou govern a la Generalitat de 
Catalunya, des de l’Ajuntament ens vam posar 
en contacte amb els responsables actuals del 
Departament d’Ensenyament per intentar arrencar 
de nou el projecte. Però les explicacions van ser 
clares i nítides: davant totes les famílies, la nova 
directora territorial d’Ensenyament ens va dir què, 
malgrat que la nostra escola era prioritària, no hi 
havia els diners per a fer una nova escola. 

Però vam persistir! Vam continuar treballant junt 
amb l’AMPA, les famílies i l’Equip Docent. Des 
de l’Ajuntament vam mantenir reunions a tots els 
nivells de la Generalitat. Vam fer visites a tothom 
que podia buscar solucions per la nostra escola. 
Propostes i contrapropostes per a trobar una opció 
que fes possible el nou centre escolar.

I com us deia al començament, la persistència ha 
donat el seu resultat. El Departament d’Economia i 
Finances va reservar els diners per la nova escola 
en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya 
d’aquest any 2012, la setmana passada vam signar 
l’acta d’inici de les obres i, a dia d’avui, l’empresa 
constructora ja ha començat a treballar en el solar.

És per això que ara, amb la feina ben feta, vull 
donar les gràcies a tothom que ha ajudat a fer-ho 
possible:

Les gràcies a l’actual Consellera d’Ensenya-•	
ment i als responsables del seu Departament 
per haver cregut que l’Escola Cavaller Arnau es 
mereixia aquesta oportunitat i que el nou centre 
era fonamental pel futur escolar de Riudoms.

Les gràcies als pares i mares en general, i a la •	
Junta de l’AMPA en particular, per haver-nos fet 
costat en tot moment. Però, sobretot, per haver 
escoltat i cregut allò que des de l’Ajuntament 
els explicàvem, fins i tot en els pitjors moments 
de tot aquest camí.

Les gràcies també a l’Equip Docent del centre, •	
amb la seva directora al capdavant, per creure 
en aquesta escola i saber en tot moment donar-
nos coratge per a continuar lluitant per ella.

I sobretot les gràcies a tot el poble de Riudoms •	
per haver confiat en l’Equip de Govern que 
dirigeixo i creure en tot moment que estàvem 
fent el possible per fer realitat aquest projecte.

Un cop més, treballar amb la major discreció i 
de manera persistent ha tornat a donar el seu 
resultat.

Ara encarem la recta final i quan, d’aquí uns mesos, 
la nova Escola Cavaller Arnau entri en servei 
Riudoms haurà assegurat les seves necessitats 
educatives per als propers 25 anys.

  Josep M. cruset Domènech
alcaldeMoment d’una de les reunions informatives entre l’ajuntament de riudoms, el 

Departament d’Ensenyament i els pares de l’Escola cavaller arnau
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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

Millora de diversos espais públics per part de la Brigada Municipal

Tractament de xoc a la palmera afectada pel morrut L’ull de la palmera ja torna a començar a brotar

L’equip de jardineria fa el manteniment dels espais públics

a la zona verda de la piscina municipal, s’ha resembrat la gespa en les zones que ho requerien, s’han plantat moreres grans per a que 
facin una bona ombra a l’estiu i s’ha ampliat l’accés posterior amb un pendent més suau i construït amb pedra d’alcover

Tot i haver instal·lat, fa dos anys, un sistema de dutxes per poder realitzar 
periòdicament els tractaments fitosanitaris a les palmeres de propietat 
municipal, la palmera de la plaça que porta el seu nom, no ha resistit a la 
plaga del morrut. 

La Brigada Municipal s’ha vist obligada a intervenir-hi més directament, 
tallant totes les fulles i deixant-hi únicament l’ull per poder efectuar els 
treballs de cirurgia i els tractaments corresponents, tot esperant que 
aquesta emblemàtica palmera continuï presidint la plaça. 

replantant heures als marges de darrere l’Ermita de sant antoni
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Comencem les obres del nou edifici de l’Escola Cavaller Arnau

comentant els plànols de la nova escola amb la directora de l’Escola 
cavaller arnau, Montserrat bono

Visita amb l’empresa constructora al solar on s’ubicarà el nou edifici 
de l’Escola cavaller arnau

L’Alcalde i la Regidora d’Ensenyament firmant l’acta de replanteig 
sobre el terreny, el que permet l’inici de les obres
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Comencem les obres del nou edifici de l’Escola Cavaller Arnau

PLaNTa 
baIXa

PrIMEra 
PLaNTa

s’han mantingut reunions de treball amb l’equip 
directiu i l’aMPa de l’escola

Les característiques  
de la nova escola Cavaller Arnau

El nou edifici està dissenyat per tal de que sigui pràctic, funcional i que a més a més pugui 
aprofitar la llum i l’escalfor del Sol. També s’han incorporat arbres que refresquin quan 
faci molta calor i porxos per seguir seguir fent activitats en cas de pluja. Concretament 
l’edifici consta d’aquestes àrees:

Àrea d’Educació Infantil

Conté tres aules per a grups, una aula de psicomotricitat, una aula per a grups reduïts,  
un aula de tutoria, tres lavabos i un magatzem.

Àrea d’Educació Primària

Conté sis aules per a grups, una aula de música/audiovisuals, una aula d’informàtica, 
una aula de plàstica, una aula de suport, una aula per a grups reduïts, tres aules de 
tutoria, una biblioteca, un magatzem i un lavabo gran d’alumnes.

Àrea d’administració

En aquest espai hi trobarem una sala de professors, el despatx de direcció, el despatx 
del cap d’estudis, el despatx de secretaria i un espai per reprografia.

altres espais i equipaments:

Un gimnàs de 360 m2 amb escenari, vestuaris i magatzem, la cuina i el menjador escolar 
i el seu magatzem, un ascensor, el porxo de primària de 332 m2, el porxo d’infantil de 
85 m2, tres patis exteriors per aules d’infantil, una pista exterior poliesportiva, els patis 
comuns de més de 4.000 m2 i un hort de 100 m2.

Per altra banda, la reserva d’espai del solar permetria doblar totes les aules si, en un 
futur, calgués ampliar l’edifici.
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L’Ajuntament de Riudoms ha aprovat una nova Ordenança de Civisme i 
Convivència Ciutadana. L’ordenança té com a objectiu regular determinades 
actituds negligents i irresponsables que poden pertorbar la convivència 
ciutadana o degradar l’entorn urbà. 

Entre les conductes que es regulen i sancionen, trobem les següents:

- No retirar les defecacions dels animals de la via pública o de qualsevol 
altre lloc destinat al trànsit de vianants.

- Dipositar objectes, escombraries i/o altres residus (matalassos, 
electrodomèstics, mobles, joguines, etc) en llocs públics o fora dels 
contenidors habilitats per aquesta finalitat.

- Llençar a terra puntes de cigarret, xiclets, closques de pipes, papers, 
embolcalls, menjar o altres residus similars que embrutin la via pública.

- Estendre i eixugar la roba sobrepassant la façana o que sigui visible a 
la via pública o de qualsevol altre lloc destinat al trànsit de vianants.

Per altra banda, també es sanciona la venda, el subministrament i el 
consum de begudes alcohòliques a la via, als parcs, jardins i als espais 
públics en general.

Les sancions previstes per l’incompliment d’aquesta ordenança, d’acord 
amb els barems establerts per la normativa de règim local, van dels  
50 €, en el cas d’infraccions lleus, fins als 3.000 € per aquelles infraccions 
que puguin pertorbar greument la convivència ciutadana o causar danys 
considerables als béns públics.

Ordenança de Civisme i Convivència

La Guàrdia Urbana realitza  
controls policials preventius

La Guàrdia Urbana de Riudoms realitza periòdicament controls de vehicles 
a diferents indrets del poble. Aquests controls tenen com a objectiu prioritari 
la detecció i prevenció de possibles delictes. 

Els agents demanen la documentació tan del vehicle com la del conductor i 
passatgers i, en coordinació amb el cos de Mossos d’Esquadra, es verifica 
la legalitat de la mateixa. 

En el cas d’observar alguna anomalia, es retenen les persones sotmeses 
a identificació fins l’arribada dels Mossos que determinen si aquestes han 
de ser detingudes o no.

Malgrat les molèsties que aquests controls puguin ocasionar, la quantitat 
de vegades que han propiciat la detenció de delinqüents, així com la 
quantitat d’objectes perillosos decomissats en els escorcolls, ens demostra 
la importància dels mateixos per garantir la nostra seguretat, i per tant la 
necessitat de mantenir-los per garantir la seguretat dels veïns i veïnes del 
poble de Riudoms.

La Fundació beat bonaventura de riudoms 
ofereix visites gratuïtes a la casa Natal del beat, 

tots els diumenges de març, abril i maig, 
 de 6 a 8 del vespre.

Per a més informació truqueu al 977 85 09 86

Les reunions de treball amb el cos de Mossos d’Esquadra permeten 
programar i coordinar les actuacions en matèria de seguretat dins 
el poble i en tot el nostre terme municipal
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

 

Poques vegades l’acció d’un Govern havia 
estat tan condicionada per les actuacions 
d’un mandat anterior, com es troben els 
actuals dirigents de la Generalitat. Ja se sap 
que estem immersos en una crisi que afecta 
a diversos països i que per això no hem de 
responsabilitzar-ne completament el Govern 
anterior.

De fet, la responsabilitat dels anteriors 
components de la Generalitat, així com la dels 
seus companys de partit responsables del 
govern estatal, és haver enredat els ciutadans 
en dos aspectes fonamentals:

- No haver assumit la veritable dimensió de 
la crisi, quan ja era evident la seva magnitud, 
i seguir gastant per damunt de les seves 
possibilitats.

- No haver fet els ajustos pressupostaris 
necessaris per a anticipar-se i minimitzar els 
efectes actuals de la crisi.

En lloc de prendre mesures per salvaguardar 
l’interès general van optar per una fugida 
endavant incrementat despeses innecessàries 
i malbaratant recursos. Ara, els responsables 
d’haver actuat d’aquesta manera han estat 
posats al seu lloc per la ciutadania, però tot 
i això encara pretenen donar lliçons de com 
s’ha de governar. El Govern de la Generalitat 
actual sap perfectament que les mesures 
contra la crisi que s’estan prenent no són 
agradables. Però alhora, esta convençut 
que són necessàries per a treure el país 
d’una catàstrofe econòmica i social sense 
precedents.

És el moment d’afrontar amb valentia aquesta 
situació i quan cal prendre les decisions 
més difícils, tot i els costos politics que 
poden generar. Però això es el que marca 
la diferència entre un Govern de persones 
compromeses i l’anterior que va aglutinar 
gent amb interessos propis abans que els 
de país.

El Govern de la Generalitat és conscient que 
certes decisions poden generar confusió o 
malestar, però assumeix  aquesta situació 
com a transitòria i que una vegada corregida, 
retornarà la tranquil·litat que permeti encarar 
amb les millors perspectives els nous 
horitzons.

Des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries, 
en els darrers vint anys els riudomencs hem vist 
com es succeïen la construcció d’equipaments 
de tota mena: culturals, esportius, educatius, 
sanitaris,… 

Podem afirmar que si a inicis dels anys 90 hi 
havia una mancança manifesta, en l’actualitat hi 
han els equipaments necessaris per la població 
que té Riudoms. Però, aquests equipaments 
donen el servei adequat? Estan realment ben 
gestionats? Es podria millorar la seva gestió?

Tenim gran quantitat d’exemples que il·lustren 
que pels governs municipals, el que importa és 
que l’equipament es faci i no com es gestionarà 
després, així ens trobem amb:

- el casal riudomenc, que després de passar 
les eleccions municipals ha perdut la seva 
programació teatral

- la nova biblioteca, que solament està oberta 
20 hores a la setmana i que a més es tanca a 
l’estiu, quan la gent té més temps per l’oci

- l’Epicentre Gaudí, que està tancat gairebé 
tot l’any

- el CAP, que no s’ha fet res des del govern 
municipal, per evitar el tancament nocturn

- el pavelló, amb goteres permanents, i sense 
que la gent que no és d’alguna entitat pugui 
gaudir-lo a títol particular

- els dos camps de futbol amb una gespa molt 
malmesa, gairebé impracticable per jugar, i on 

els nens poden prendre mal

- la construcció de pistes de paddel, tennis 
i pista poliesportiva, sense preveure la 
construcció de vestidors

- altres instal.lacions abandonades, com les 
monges, el camps de futbol vell, a les que no 
sé sap donar cap sortida ….

Saber gestionar aquestes instal·lacions o 
edificis també es una forma de fer política; 
abans de construir s’ha de planificar i saber 
exactament que es farà tant amb els nous 
equipaments com amb les anteriors instal.
lacions. Ara solament resta que CiU entengui i 
compartexi la nostra preocupació, que escoltin 
algunes de les nostres propostes i es pugui 
millorar la manera de gestionar-les.

Destacar l’absència d’inversions previstes 
per aquest any i que el nostre grup municipal 
va demanar a l’equip de govern que tot i la 
crisi actual, els pressupostos no afectessin 
negativament als serveis públics que es donen 
als riudomencs. 

Amb l’actual situació econòmica,  molts 
municipis , veuen reduït de manera significativa 
els ingressos i ara a més, s’afegeix un nou 
problema, el retràs en el pagament de les 
aportacions econòmiques del Govern Central i 
de la Generalitat.

Segons la Federació de Municipis de Catalunya, 
només el deute de la Generalitat amb els 
Ajuntaments de les comarques tarragonines se 
situa entre els 60 i 80 milions d’euros. Tot això

 només perjudica al conjunt de ciutadans, que 
veuran perillar  serveis bàsics.

És el cas concret de les escoles bressol. 
Gràcies a la inversió efectuada per l’anterior 
govern de la Generalitat, es van obrir moltes 
escoles bressol per acollir la demanda de 
pares i mares. 

Doncs bé, una de les mesures que ha pres el 
govern d’Artur Mas, és la de reduir l’aportació  
que fa la Generalitat per cada alumne de la 
llar d’infants. S’ha passat dels 1800€  a 1.600 
€ anuals al 2011 i a 1.300 €  per al 2012. I pel 
que sembla, aquesta serà la tendència per 
a l’any vinent. Aquesta mesura ha provocat 
que alguns ajuntaments hagin repercutit 
el cost i per tant incrementat les tarifes, en 

conseqüència un nou problema a afegir als 
molts pares i mares , com s’ha donat el cas 
del nostre poble, on l’equip de govern va 
decidir pujar les tarifes de la llar d’infants per 
aquest any. 

En el ple on es van votar les ordenances, 
el nostre grup municipal va manifestar que 
creiem que en el pagament de certs serveis 
públics es possible establir mesures que 
tinguin en compte la situació econòmica de 
cada família, evitant establir una tarifa lineal. 
És evident que la crisi no afecta per igual a 
tothom i s’ha de tenir en compte.  Postura que 
no va ser compartida per l’equip de govern, 
que va desestimar la nostra proposta. 

Hereus de 7 anys de ruïnes i desgovern...

Equipaments sí, i gestió... també!

Vot d’abstenció als pressuposts!
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Del 16 al 21 de febrer es va celebrar una 
de les festes de més disbauxa de l’any: el 
Carnaval. Els àpats típics d’aquesta festa (la 
coca i la botifarra d’ou) es van combinar amb 
l’arribada i el pregó del Rei Carnestoltes, la 
Nit del Terror al Casal Riudomenc, la Festa 
dels Anys 70 i 80 a la Sala Multiús i el Ball 
de disfresses al Pavelló d’Esports. 

Aquest enrenou va finalitzar amb la lectura 
del testament i la crema de Sa Majestat a 
la Plaça de l’Església, on els assistents el 
van acomiadar degustant les begudes del 
Carnaval de Riudoms: l’aigua de foc pels 
grans i l’aigua d’espurnes pels petits. 

Gràcies a la gresca que han manifestat els 
riudomencs, el nostre poble ha gaudit d’una 
gran festa de Carnaval 2012.

riudoms viu les primeres festes de l’any
Festa Major d’Hivern: Sant Sebastià i Trobada de Sacaires

El repic de campanes del dia 20 de 
gener va donar inici a la Festa Major 
d’Hivern en honor a Sant Sebastià.

Durant el cap de setmana van tenir lloc 
els tradicionals actes com el ball de 
festa major, la missa major i la processó 
que va estar precedida pels grups de 
sacaires, el seguici festiu, la Principal 
de Riudoms i la germandat Ecce Homo 
de Tarragona. 

També es va celebrar la XIV Trobada de 
Sacaires de Catalunya que s’ha convertit 
en un acte essencial  i complementari 
de la Festa Major de Sant Sebastià.

El dissabte 28 de gener es va representar 
al Casal Riudomenc l’obra “El jardí de 
les malícies” a càrrec de la companyia 
Teatre al Detall.

Carnestoltes, Nit del Terror, Festa dels ‘70 i ‘80 i Balls de Disfresses


