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1a pedra de l’escola  
cavaller arnau

Diumenge 15 d’abril va tenir lloc la festa de col·locació de la Primera Pedra del nou edifici de l’Escola Cavaller Arnau.
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DIstrIbuCIó grAtuïtA

Són molts els ajuntaments 
que tenen una precària 
situació econòmica degut 
al gran endeutament fet 
en els darrers anys i a la 
gran quantitat de factures 
pendents de pagament que 

tenen. Les dades diuen que els ajuntaments deuen 
20.000 milions d’euros als seus proveïdors. Això 
és l’equivalent a dues terceres parts del total del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
aquest any 2012.

Tan extrema és aquesta situació que el Govern 
Central ha posat en pràctica un mecanisme 
d’emergència de finançament dels ajuntaments per a 
que puguin pagar els seus deutes als proveïdors.

Així doncs, l’Estat farà un préstec als ajuntaments 
per tal que puguin pagar les factures que tenen 
pendents amb data prèvia a 31 de desembre de 2011. 
Òbviament aquests diners s’hauran d’anar tornant 
durant els propers 10 anys i a més a més, amb el 
recàrrec d’aplicar-los-hi uns forts interessos.

Per assegurar-se que els diners es podran tornar, 
l’Estat obliga als ajuntaments a aprovar per Ple un 
Pla d’Ajust en que es comprometin a augmentar els 
ingressos municipals per a poder anar tornant aquest 
préstec, cada mes, a l’Estat.

La bona notícia per a Riudoms és que hem aprovat 
no demanar a Madrid diners prestats i per tant en 
el Ple Municipal tampoc hem hagut d’aprovar cap 

bones notícies: a riudoms  
no haurem de fer cap Pla d’Ajust
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Pla d’Ajust. Això és gràcies a que l’Ajuntament de 
Riudoms no tenim cap deute del 2011 amb els 
nostres proveïdors.

Aquesta notícia és fonamental per al nostre poble. 
Reconeix que l’Ajuntament de Riudoms es troba en 
una situació econòmica molt correcte. I per això, 
podrem seguir mantenint aquesta bona situació 
durant els pròxims anys, ja que al no haver de 
contractar el préstec, no haurem de fer front a cap 
dels alts interessos que s’hi apliquen.

“El Ple Municipal  
no ha hagut d’aprovar 

cap Pla d’Ajust”
Ara bé, les administracions superiors cada vegada 
paguen menys diners als ajuntaments i amb més 
retard, i el conjunt de necessitats dels veïns cada 
vegada és més gran. És per això què, malgrat 
les bones notícies que us comento, nosaltres 
continuarem sent prudents i austers en les nostres 
decisions.

Això sí, en els temps actuals, notícies com aquestes 
ens animen a continuar treballant tal i com hem fet 
en els darrers anys.

  Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Adequació dels vivers municipals
Durant l’hivern la brigada ha adequat el viver que hi ha als 
terrenys del magatzem municipal. 

La feina ha consistit en plantar una bona quantitat d’arbres per 
poder-los tenir a disposició del servei de manteniment dels parcs 
i jardins de Riudoms.

A la vegada s’ha fet un nou viver en els terrenys que es disposa 
al costat de la depuradora municipal, on s’hi han plantat arbres 
per ser utilitzats en un futur més llunyà. 

Reparacions per l’estalvi d’aigua
Per poder estalviar aigua, la brigada municipal ha fet una tasca 
de detecció i reparació de fuites d’aigua per mètodes acústics i 
per inspecció de xarxa de clavegueram.  

El resultat d’aquesta tasca, que es realitza de manera periòdica, 
ha estat especialment efectiva. S’han detectat i reparat fuites als 
carrers: Sant Antoni, Baltasar de Toda, Muralla font Nova, Sant 
Sebastià, les Galanes, Mare Cèlia i Plaça de l’Església.  

Això permet l’estalvi d’aigua i dels diners corresponents.

Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques

L’Ajuntament de Riudoms i l’AMPA Cavaller 
Arnau organitzen una nova edició de la “Festa 
del Cavaller Arnau, fundador de Riudoms” 
per al cap de setmana del 16 i 17 de juny de 
2012. 

Per aquest motiu, presentaran un conjunt 
d’activitats que permetin oferir una aproximació 
a l ’època medieval comptant amb jocs, 

espectacles, àpats al carrer, tallers, productes 
artesans al mercat, danses, etc. 

Un any més volem comptar amb la col·laboració 
de comerços, entitats i voluntaris, per això 
tothom qui vulgui prendre part d’aquesta 
fes ta  pot  contactar  amb nosa l t res  a : 
ampacavallerarnau@gmail.com o trucar a la 
Fanny Cros al telèfon 610 42 75 71. 

Festa del Cavaller Arnau, fundador de riudoms

La Brigada municipal està treballant en la supressió de barreres 
arquitectòniques a la via pública. 

S’ha construït una rampa al pati de l’Escoles Velles i s’han habilitat i 
senyalitzat rebaixos en passos de vianants dels carrers Molins Nous, 
Avinguda de Catalunya, Alexandre Flèming, Sant Vicenç, Francesc Macià 
i Avinguda de Pau Casals. Aquesta tasca continuarà amb l’objectiu de 
facilitar al màxim la comoditat i seguretat de les persones.

En una línia similar s’ha actuat reparant les voreres en trams en mal estat, 
que suposaven un risc per als vianants. 

S’han reparat els panots del carrer de Sant Josep, un tram de l’Avinguda 
Josep M. Sentís aixecat per les arrels dels arbres, diferents trams del 
carrer de Sant Antoni, trams del carrer Sant Vicenç, un tram del carrer de 
la Sardana, els escocells del carrer de Baltassar de Toda.
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Concurs fotogràfic sobre  
la Setmana Santa

L’Ajuntament de Riudoms ha convocat el 
concurs de fotografia “La Setmana Santa de 
Riudoms 2012”. 

L’objectiu és presentar un lot de 4 fotografies 
representatives de tot el conjunt dels actes de 
la Setmana Santa de Riudoms 2012. Amb el 
lot guanyador i amb una selecció de les altres 
fotografies presentades es farà una exposició 
que es podrà veure durant la Setmana Santa 
de 2013. 

Consulteu les bases al web www.riudoms.cat

Premis Arnau de Palomar
El CERAP i l’Ajuntament de Riudoms convoquen 
la 22a edició dels Premis Arnau de Palomar. 

La data límit de lliurament d’obres i materials 
serà el dimecres 23 de maig. L’acte de lliurament 
de premis es durà a terme el dissabte 2 de juny 
a 2/4 de 9 del vespre. Les modalitats són:

INVESTIGACIÓ: 1.700 euros 
(50% per l’autor i 50% per l’edició del treball)

PINTURA: 500 euros

NARRATIVA BREU: 200 euros

RECULL FOTOGRÀFIC: 600 euros

Podeu trobar les bases a www.cerap.net

Calendari de preinscripció i matriculació per al curs escolar 2012-2013
ENsENYAMENts PrEINsCrIPCIó MAtrICuLACIó

Llar d’infants municipal “Picarols” (P0, P1 i P2) del 7 al 18 de maig de 2012 de l’11 al 15 de juny de 2012

Educació infantil i primària (3 - 12 anys) del 19 al 30 de març de 2012 del 4 al 8 de juny de 2012

EsO (12 - 16 anys) del 19 al 30 de març de 2012 del 4 al 8 de juny de 2012

Programes de qualificació professional (PQPI) del 7 al 18 de maig de 2012 del 3 al 13 de setembre de 2012

batxillerat i CF de grau Mitjà (16 - 18 anys) del 14 al 25 de maig de 2012 del 2 al 10 de juliol de 2012

Cicles Formatius de grau superior del 29 de maig al 8 de juny de 2012 del 2 al 10 de juliol de 2012

Escola Municipal de Música de riudoms del 16 al 27 d’abril de 2012 del 25 de juny al 6 de juliol

El Trencadís dóna un gronxador-niu
Diumenge 11 de març es va estrenar aquest nou gronxador niu d’ús públic 
que l’Associació per a la Integració dels Discapacitats “El Trencadís” de 
Riudoms va donar al poble i que va aconseguir gràcies als punts “Tu 
Ajudes” de la Fundació Caixa Tarragona. Tothom el pot gaudir a la Plaça 
dels Gegants de Riudoms.

Concurs de Cartells  
de la 32a Fira de l’Avellana
El concurs té una dotació econòmica total de 800 
euros i els cartells hauran de ser a les Oficines 
de l’Ajuntament de Riudoms, abans de les 14h 
del dia 31 de maig de 2012, c/ Major, 52, 43330, 
dirigits al Patronat de la Fira de l’Avellana.

Al web www.avellana.cat podeu trobar les 
bases del Concurs de Cartells de la 32a Fira 
de l’Avellana.

Renovació dels jutges de pau
La Sra. Marina Mas Mestre va prendre possessió del càrrec de jutgessa 
de pau el 5 de marc a la seu del Jutjat de Pau de Riudoms, mentre que el 
Sr. Josep Forcadell és el jutge suplent.

Teatre infantil al Casal RiudomencSeguretat vial per als escolars

Amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra s’ensenyen normes 
bàsiques de circulació als escolars de riudoms.

Les escoles de riudoms i Vinyols van omplir el Casal riudomenc 
per veure les obres Els tres Porquets i La rínxols d’Or.
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1a Trobada de Bandes de Setmana Santa de Riudoms

Les bandes de cornetes i timbals aplegar més de 400 músics i acompanyants, provinents de Calahorra, Mataró, tarragona i Valls. tots ells van 
ser perfectament acollits gràcies a l’esforç i implicació dels membres de la banda de Cornetes i timbals de santa Llúcia de riudoms.

banda del sant Enterrament del gremi de Marejants de tarragona banda del Pas del sant Crist de Lepant de Valls

banda de Jesús Nazareno y Ntra. sra. de la Esperanza de Mataró banda de CCytt de la Cofradía de la santa Vera Cruz de Calahorra

Els membres de la banda de riudoms van organitzar la trobada banda de Cornetes i timbals de la Confraria de santa Llúcia 
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A la primavera, Festa Hanami!

Riudoms viu la Setmana Santa

L’Ajuntament de Riudoms va organitzar en 
col·laboració amb el Consulat del Japó la Festa 
Hanami 2012, que és una tradició japonesa que 
pretén donar la benvinguda a la primavera. Uns 
75 japonesos van voler entrar en contacte amb els 
cirerers Sakura de la Plaça de l’Arbre.

El nostre Hanami va ser un acte d’intercanvi cultural 
entre les comunitats japonesa i riudomenca i va 
estar presidit per l’alcalde de Riudoms i el Cònsul 
General del Japó a Barcelona.

La Setmana Santa de Riudoms és una perfecta combinació de tradició, 
cultura, religió, fe i esforç per part de totes les persones que impulsen 
aquesta celebració tan riudomenca.  

L’agraïment a tothom que en pren part per a que la Setmana Santa de 
Riudoms continuï sent una de les més assenyalades de les nostres 
comarques.
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Nova edició del curs de català 

Aquests mesos s’està 
portant a terme una 
nova edició del curs 
de català gratuït que 
ofereix l ’Ajuntament 
de Riudoms destinat 
a  t o t e s  a q u e l l e s 
persones que vulguin 
millorar l’escriptura i la 
gramàtica.

El curs s’ofereix en 
dos nivells: un d’inicial 
i  u n  d ’ a v a n ç a t , 
per a adequar-se a 
les  necess i ta ts  de 
cadascú.

A q u e s t e s  c l a s s e s 
s ’ i m p a r t e i x e n  a 
l’Epicentre Gaudí.

Premis i treballs de l’Institut de Riudoms 

Divendres 3 de febrer, a la Casa de Cultura, es va inaugurar l’exposició dels 
Treballs de Recerca de Batxillerat 2010-2012 de l’Institut Joan Guinjoan.

A l’acte hi van assistir nombrosos alumnes i les seves famílies, així com 
l’alcalde Josep M. Cruset, la regidora d’Ensenyament Margarida Borràs, la 
directora Tessa Molas, la coordinadora de Batxillerat Lali Ivern i el president 
de l’AMPA Marcel·lí Garriga.

En aquest important moment per als estudiants també es van lliurar les 
beques que concedeix l’Ajuntament de Riudoms als alumnes del curs 
anterior amb millors expedients: Lluna Domínguez (800 €), Laura Hernández 
(400 €) i Lluís Bages (200 €).

Per altra banda, els alumnes Glòria Ciurana, Aida Coll, Iris Domingo, Felip 
Martí, Joan Muntó i Alba Ruiz de 1r de Batxillerat, dirigits per la professora 
Lali Ivern, van guanyar el Concurs FesCoop!, en què hi van participar 85 
grups de tot Catalunya. El concurs consistia en la creació d’una empresa 
cooperativa i en l’elaboració del seu pla d’empresa. Podeu veure la idea 
de negoci accedint al seu web: http://quincaliu.jimdo.com.Eugeni Perea guanya el Premi 

Internacional Antonio Machado
El veí riudomenc Eugeni Perea Simón 
va recollir a Cotlliure (Rosselló) el 18è 
Premi Internacional de Literatura Antonio 
Machado, que li ha estat concedit en 
motiu de l’obra ‘Rellotges d’arena’.

Aquest premi l’atorga la Fundació Antonio 
Machado de Cotlliure (Rosselló) i va ser 
creat per a fomentar els estudis literaris 
i biogràfics sobre aquest autor i el 
reconeixement i la distinció d’una obra 
de literatura inèdita i d’esperit conforme 
al pensament de Machado.

L’obra presentada per l’Eugeni Perea 
és un poemari que reflecteix el pas del 
temps, amb tota la gamma de sabors i experiències que això comporta, 
vist i viscut per un jove en l’estat de transició cap a la maduresa i en 
coincidència amb un altre temps, polític, de la transició de la dictadura a 
la democràcia d’un país.

El premi comporta l’edició del llibre, a França, en les tres llengües oficials 
que permeten les bases de la convocatòria: francès, castellà i català.

El 21 de març va tenir lloc a la Biblioteca 
Municipal la primera tertúlia del nou Club de 
Lectura per a adults “Llibres, cafè i avellanes”, 
en la qual vam comentar el llibre “La dona que 
fugia de la boira” d’Albert Llimós. 

L’objectiu d’aquest Club és compartir una 
lectura amb altres persones que també l’hagin 
llegit, per això mensualment es proposa un 
llibre i una vegada al mes té lloc la trobada 
en la qual a través de la tertúlia comentem el 
llibre i exposem les nostres opinions sempre 

acompanyats d’un bon cafè i d’unes avellanes 
de Riudoms. El segon llibre que vam llegir 
va ser “Balzac i la Petita Modista xinesa” i es 
va comentar el 18 d’abril. Actualment estem 
llegint el llibre titulat “Homes de pluja” de 
Maruja Torres i el comentarem el dia 23 de 
maig, a les 8 del vespre. 

Us informem que si esteu interessats en 
formar part d’aquest Club de Lectura us podeu 
inscriure gratuïtament al taulell d’informació 
de la Biblioteca. 

Nou Club de Lectura per a adults

Els productes de Riudoms  
a Catalunya Ràdio!

Diverses persones de Riudoms apareixen, de tant en tant, en els mitjans 
de comunicació. Una de les coses que els uneix és com proclamen 
obertament que són de Riudoms.

Recentment, n’hem tingut dos exemples relacionats amb la gastronomia. 
Tots dos van ser convidats de manera independent a participar en la secció 
gastronòmica “Tàpias Variades” de Catalunya Ràdio, que s’emet dins el 
programa de cap de setmana “El suplement” conduït per Sílvia Cóppulo.

Per un costat, Eudald Salvat Mestre, regidor de Cultura, va parlar en 
aquesta ocasió com a membre del Panell de Tast d’Olis Verges d’Oliva de 
Catalunya, sobre els olis d’oliva i especialment, aquesta vegada, sobre els 
olis aromatitzats. Aprofitant l’ocasió, va portar al programa com a exemple 
els olis elaborats per l’empresa riudomenca Olis Mallafré.

Per la seva banda, el cuiner riudomenc Jaume Solé Gispert, xef executiu 
de Port Aventura, va parlar sobre la coca amb recapte i va exemplificar-ho 
convidant a l’equip del programa a coca amb recapte de Riudoms.

Eudald salvat amb l’equip del programa “El suplement”
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AGROPINSOS ALS• INA

AMICS DE RIUDOMS• 

AMPA DE L’ESCOLA BEAT BONAVENTURA• 

AMPA DE L’ESCOLA CAVALLER ARNAU• 

AMPA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA• 

ASSOCIACIÓ CREACIÓ DE COLORS• 

ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE L’OM• 

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES VOL I BOIXET• 

ASSOCIACIÓ EL TRENCADÍS• 

ASSOCIACIÓ ROMANESA DE RIUDOMS• 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONI GAUDÍ• 

CA LA BORRASA• 

CANSALADERIA ROSER• 

CARITAS PARROQUIAL DE RIUDOMS• 

CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.• 

CARNS I EMBOTITS ESPINA• 

CARNS I EXPLOTACIONS SISNIEGA, S.L.• 

CASA GISPERT–MAÑA• 

CASA RURAL EL MAS GROC• 

CAVES MARC VIDAL• 

CENTRE ACTIU• 

C. D. RIUDOMS• 

CLUB PATÍ RIUDOMS• 

COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE RIUDOMS• 

CONFRARIA DE CORNETES I TIMBALS DE • 
SANTA LLÚCIA

CONFRARIA DE LA PURÍSSIMA SANG• 

CONFRARIA LA SALLE• 

CONXA TORRES SABATÉ i ARTUR FARGAS • 
SALVADÓ

CORAL DOLÇA CATALUNYA• 

CULTIUS MAS SALVAT• 

DASO W.C.• 

DELEGADA DE RIUDOMS DE LA LLIGA  • 
CONTRA EL CÀNCER ISABEL PLANA

Les més sinceres grÀCIEs A tOtHOM
Una vegada tancat el termini per realitzar les aportacions us informem  

que el tOtAL rECOLLIt és de: 9.668,67€.
Emmarcat en les Festes Quinquennals del Beat Bonaventura 
2012, i per primera vegada a Riudoms, es van portar a terme 
una sèrie d’actes que van rebre un gran suport per part de tot 
el poble de Riudoms, per un “RIUDOMS SOLIDARI AMB LA 
GENT GRAN”.

Això ha estat possible GRÀCIES a: 

- Totes les entitats, comerços, empreses i particulars que van fer 
les seves aportacions i col·laboracions.

- Als que van assistir i  participar i van fer possible tots els actes, 
voluntaris i també treballadors de l’Ajuntament.

DET• ALLS PUJOL

EDU CANO SALOMO • 

ERIC CORTS GIMÉNEZ• 

ELS FÈNIX• 

EL RACÓ DE L’ESTUDI• 

EL REBOST• 

ESCOLA DE FUTBOL BAIX CAMP• 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIUDOMS• 

ESELFRI• 

FARMÀCIA ROBUSTE MATEU• 

FERRETERIA I ARMERIA FORNELL• 

FINQUES GAUDÍ• 

FINQUES SOL MEDITERRANI• 

FORN DOMINGO• 

FOTOGRAFIA MATEU• 

FRUITES DOMINGO MAS• 

GAYA JARDINERIA I SERVEIS DE RIUDOMS• 

GERMANS CRUSELLS• 

GES INSTAL·LACIONS• 

GRANJA MOLINS NOUS• 

GRUP “AVELLANES TORRADES”• 

GRUP “BROKERS LINE”• 

GRUP DRAMÈDIA• 

GRUP “FINAL HISTORY”• 

GRUP INDEPENDENT D’ART• 

GRUP “SEGONA MÀ” • 

GRUP SCHORN• 

IMPRENTA GAUDÍ• 

INSTEC - INSTAL·LACIONS I REPARACIONS• 

INSTITUT DE BELLESA ISABEL BONO• 

JOIERIA DANI• 

JOSEP M BAGES GISPERT• 

L’ESPLAI DEL CASAL RIUDOMENC• 

L’ESTANC DEL CARRER NOU• 

L’ESTUDI• 

LAIA NOMEN LÒPEZ  I  MARTA NUS • 

LLAR DE JUBILATS• 

LLESQUERIA LA CONFITERIA• 

LLIBRERIA EL FOLLET• 

LLIBRERIA LA COMETA• 

MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA BEAT • 
BONAVENTURA.

MODES PATUFET• 

MOTOTALLER OLESTI• 

NETEJES MÉS-NET• 

OBRA SOCIAL DE LA CAIXA• 

ÒPTICA CASAS• 

PAU GAVALDÀ SL• 

PERRUQUERIA AGNÈS• 

PERRUQUERIA YMATGE 4• 

PERRUQUERIA LINA• 

PERRUQUERIA MONI• 

PERRUQUERIA TOCS• 

PRODITSA• 

QUEVIURES OLLÉ-JANSÀ• 

RESIDÈNCIA L’ONADA• 

RESTAURANT EL CELLER DE L’ARBOSET• 

RESTAURANT SANT ANTONI• 

SP VETERINÀRIA• 

TALLERS MARTÍ• 

TÀNIT BONO TELL  I  DAVID MOLINA FONT• 

TAPISSERIES J.A.R.• 

THE BLASIS• 

TRUCKS CISTERNAS• 

VICTÒRIA PISSARENKO I NATÀLIA PINEDA, • 
professores de l’Escola Municipal de Música

VIVERS I JARDINERIA JORDIS• 

També volem destacar la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre l’OBRA 
SOCIAL DE LA CAIXA i l’Ajuntament de 
Riudoms, a través del qual l’entitat financera 
ha fet una aportació única de 3.000€ (inclòs 
al total recollit). 

El nostre agraïment als participants i col·laboradors:


