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FESTA DEL CAVALLER ARNAU, 
FUNDADOR DE RIUDOMS

El  cap  de  se tmana 
del 16 i 17 de juny es 
va celebrar aquesta 
tercera festa medieval, 
impulsada per l’AMPA de 
l’Escola Cavaller Arnau i 
l’Ajuntament de Riudoms, 
en memòria del fundador 
de Riudoms, el Cavaller 
Arnau de Palomar.

Els visitants van poder 
gaudir del mercat i de 
nombrosos espectacles 
de caràcter tradicional.
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L e s  l l a r s 
d’infants de tot 
el país estan 
passant  per 
moments de 
greus dificultats 
econòmiques.

Això és degut 
a l’eliminació de les aportacions 
que el Govern Central feia en 
aquesta matèria a la Generalitat de 
Catalunya. Això s’ha traduït en una 
reducció significativa de les ajudes 
que rebien les llars d’infants.

Concretament, si pel curs 2010/2011 
vam rebre una subvenció de 1.800 € 
per alumne, per aquest proper curs 
només rebrem 875 €.

I si traduïm això a la Llar d’Infants 
de Riudoms, podem veure la duresa 
d’aquesta nova situació. En números 
rodons, per aquest curs vinent 
rebrem 100.000 € menys que fa 
dos anys. Això representaria que 
les famílies usuàries d’aquest servei 
haurien de pagar 217 € mensuals pel 
servei bàsic de la Llar d’Infants.

I a tot això, encara falta sumar-hi els 
majors costos que tindrem, fruit del 
futur augment de l’IVA fins al 21%.

Aquesta és la nova realitat que ha fet 
que durant aquests mesos es parlés 
molt en els mitjans de comunicació 
de la viabilitat de les llars d’infants 

catalanes i del preu que les famílies 
haurien de pagar per utilitzar-les.

“l ’esforç conjunt  de les 
famílies, dels treballadors i de 
l’Ajuntament permetrà que els 
nens de Riudoms, en lloc de 
pagar 217 € pel servei de la Llar 

d’Infants, en paguin 150”.

En aquest sentit, totes les parts 
implicades hem estat treballant per 
trobar un punt d’equilibri que permeti 
seguir garantint aquest servei.

Per un costat, convençuts de la 
necessitat que es presti aquest 
servei, l’Ajuntament invertirà més 
diners en el funcionament de la Llar, 
assumint així la major part d’aquest 
increment econòmic fruit de la 
reducció de les subvencions.

Per altra banda, les famíl ies 
aportaran unes quotes mensuals 
superiors a les actuals.

Les professionals de la Llar d’Infants 
Municipal també articularan mesures 
per tal de reduir els costos d’aquest 
servei i fer menys feixuga la càrrega 
econòmica per a les famílies.

Amb aquest esforç conjunt s’ha 
pogut tancar la proposta actual. 
Una proposta concreta que permet 
que les famílies riudomenques es 
beneficiïn de la major aportació que 
farà l’Ajuntament i en lloc de pagar 

els 217 € mensuals dels alumnes 
d’un i dos anys, en pagaran 150.

Aquest és un preu que garanteix 
aquest servei municipal i no haver-
lo de tancar com ha hagut de fer la 
Selva del Camp en una de les seves 
llars. És un preu que, a la vegada, 
està molt per sota dels 180 € de 
Les Borges del Camp, dels 190 de 
Cambrils, dels 200 de l’Aleixar, dels 
228 de Riudecanyes o dels 314 de 
Reus, per mencionar només alguns 
exemples del Baix Camp.

Els diners necessaris a fer front 
a aquesta nova despesa han de 
sortir de la prudència i l’estalvi en 
altres partides, que de fet ja fa 
temps que estem aplicant, com ara 
la contenció dels pressupostos en 
aquells aspectes que en aquests 
moments són menys prioritaris.

En definitiva, és la mostra de que 
l’esforç econòmic de l’Ajuntament de 
Riudoms, sumat a l’esforç col·lectiu 
de les famílies i dels treballadors 
municipals, dóna com a resultat 
poder seguir gaudint d’uns bons 
serveis per  al nostre poble.

Per tot això, agraeixo a totes les 
parts la bona predisposició i l’esforç 
per a trobar aquest punt d’equilibri.

Josep M. Cruset Domènech 
Alcalde
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L’antiga font pública del carrer de sant Pau s’ha remodelat.s’han fet tasques de sembra i manteniment als camps de futbol.

Les feines de la Brigada Municipal

La segona pista de pàdel ja funciona a ple rendiment. El conjunt ofereix un millor servei a l’alta demanda d’aquesta instal·lació esportiva.

s’han restaurat els bancs i la pèrgola de la plaça del barri Ferrant, així com la passarel·la de fusta de les restes romanes de La Mola.

Des de feia temps, l’Ajuntament de Riudoms havia treballat per 
convèncer a la generalitat de Catalunya de la necessitat de reduir 
la velocitat a la que entraven al poble els vehicles provinents de la 
carretera que ve de Les borges del Camp. Aquesta era una llarga 
reivindicació de l’Ajuntament i de tots els veïns de la zona de Mas 
Libori, que cada dia havien de creuar amb molt de risc aquest punt 
de la carretera.

Després que l’Ajuntament aconseguís acreditar tècnicament que 
la velocitat dels vehicles en aquest punt era del tot inadequada i 
representava un risc important pels veïns de la zona, el Departament 
de Carreteres de la generalitat de Catalunya ha executat un pas de 
vianant elevat que elimina el risc existent.

Finalment, aquesta actuació també contempla tota la senyalització 
vertical i horitzontal, així com unes bandes reductores prèvies al 
pas elevat.
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1r aniversari del Local Jove
El 19 de maig passat va fer un any que el local jove “El Mercat” va obrir 
les seves portes com a espai lúdic pels joves de Riudoms. En motiu 
d’aquesta efemèride, el mateix dia, es va oferir un sopar gratuït per a 
tots els socis i es va completar la festa del primer aniversari amb dos 
concerts a càrrec dels grups riudomencs D’vis i Segona Mà, i també amb 
l’actuació del Dj riudomenc Edu Cano.

El dissabte 12 de maig es va celebrar, a la sala infantil de la Biblioteca, la cloenda 
del curs 2011-2012 de l’Hora del Conte. L’escriptora i professora Fina Anglès ens 
va explicar el conte “Una festa única” i ens va fer cantar i ballar. També es van 
repartir els diplomes a les persones voluntàries que al llarg del curs van explicar 
un conte i es va finalitzar la festa amb un tast de coca amb sucre i xocolata per a 
tots els assistents. 

Agraïm a tots els voluntaris i voluntàries i també al Grup Municipal de Lectura la 
seva participació en aquesta activitat que cada dissabte diverteix els usuaris més 
petits de la Biblioteca. 

Cloenda de l’Hora del Conte 2012

Comiat a mossèn Pasqual Gasol i benvinguda al nou mossèn Josep Mateu

Premi per a un professor 
de l’Escola Municipal de Música

El compositor tarragoní i professor de guitarra de l’Escola de Música de 
Riudoms, Carles de Castellarnau, ha guanyat el primer premi de la 10a 
edició del Premi Internacional Joan Guinjoan per a joves compositors 
que atorga l’ESMUC, amb l’obra “Intervallum Mundi Motus”,que es va 
estrenar el mes de maig.

El 19 de setembre de 2012, de 9h a 13h, 
a la Casa de Cultura de Riudoms podreu 
realitzar la renovació del DNI o fer-ne 
modificacions o tramitar-lo per primera 
vegada.

La taxa oficial que cobrarà la Policia 
Nacional és de 10,30 €.

Heu de demanar cita prèvia a les Oficines 
de l’Ajuntament de Riudoms o al telèfon 
977 85 03 50.

Nou servei de 
tramitació de DNI

Aquest mes de juny ha tingut lloc el relleu al capdavant de la Parròquia de Riudoms. Mossèn Josep Mateu i guarro ha substituït mossèn 
Pasqual gasol simó. Diverses persones van organitzar un comiat especial a mossèn Pasqual i van lliurar-li diversos records. Per altra 
banda, l’arquebisbe de Tarragona va presidir la missa en la que es va oficialitzar aquest canvi. Mossèn Josep, sigueu benvingut!
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Presentació del nou web
www.gaudi-home.cat

Aquest juny ha tingut lloc la presentació del nou web de promoció 
cultural, turística i empresarial “Gaudí Home” (www.gaudi-home.cat). 

Aquest projecte neix del treball conjunt realitzat per Fotografia Mateu 
Salvat, l’historiador local Joan Torres i dissenyador informàtic Josep M. 
Mas i compta amb el suport de l’Ajuntament de Riudoms i la Fundació 
Gaudí.

El lloc web oferirà als visitants de tot arreu, unes espectaculars fotografies 
panoràmiques virtuals de la Casa Pairal Gaudí, la Plaça de l’Arbre, i tot 
el poble de Riudoms vist des del campanar, així com altres espais.

Cartell de la 32a Fira de l’Avellana
El cartell guanyador del concurs de cartells de la Fira de l’Avellana 
ha estat dissenyat per Josep M. Mas Folch, de Riudoms i també s’ha 
concedit un accèssit local per a Francesc Mestre Pellicé.

Guanyadors de la 22a edició dels 
Premis Arnau de Palomar 2012

El dissabte 2 de juny, es va donar a conèixer el resultat de la 22a edició 
dels Premis Arnau de Palomar, que organitza conjuntament el CERAP 
i l’Ajuntament de Riudoms i que estan dotats amb 3.000 €.

L’acte de lliurament de premis va comptar amb l’actuació del Grup de 
Combo de l’Escola de Música de Riudoms. Els assitents també van 
poder veure les pintures participants i l’exposició de fotografia “Truc, 
truc”, de Sebastià Grinyó, guanyador de l’any anterior en la categoria 
de Recull Fotogràfic.

Els premiats 2012, en les diferents categories, van ser:

- Investigació: Jordi gallisà giménez

- Recull Fotogràfic: Verònica Moragas i Gisela Domènech 

- Pintura: Mariona Roigé salvadó

- Narrativa breu: Maria J. Fernández de la Torre

Nova 
decoració 

a la llar d’infants
L’aula de nadons de la L lar 
d’Infants ha estrenat una nova 
decoració fruit de la col·laboració 
desinteressada de la mare Susana 
Mas, que ha dedicat temps i 
il·lusió per millorar aquest espai. El 
disseny de la caseta l’ha fet el seu 
germà Josep M. Mas Folch.

Èxit del Taller de memòria
El passat 21 de juny va finalitzar el Taller de memòria que durant els dijous 
del mes de maig i del mes de juny ha tingut lloc a l’Epicentre Gaudí amb 
la col·laboració de la psicòloga de la Residència L’Onada, Míriam Diaz. En 
aquest curs de cinc sessions, que ha comptat amb la participació de quasi 
quaranta persones, s’ha treballat tant aspectes teòrics com pràctics amb 
l’objectiu de mantenir viva la capacitat memorística.

Nou horari de l’Institut
A partir del curs escolar 2012-2013, l’horari de les classes de l’INS Joan 
Guinjoan serà de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres, de manera que es 
compacta la jornada escolar, com a molts altres instituts catalans.

Aquesta modificació afecta tots els nivells que s’imparteixen a Riudoms: 
ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
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Al Comitè Local de Convergència i Unió de 
Riudoms estem de preparatius. A hores d’ara 
estem immersos en les setmanes prèvies 
a dos actes què, de ben segur, seran molt 
importants.

Un és la preparació del Congrés que tindrà lloc 
a la ciutat de Reus i en el que els representants 
de Riudoms tenim un pes força important degut 
al bon nombre de militants que té el nostre 
partit i que representem la força del nostre 
projecte.

La segona notícia que ens enorgulleix és fer-
vos saber l’acceptació que Josep M. Cruset ha 
fet de la proposta per a que es presenti per a 
presidir la federació de CDC a les comarques 
de Tarragona.

Aquest fet, que algú pot considerar com una 
qüestió interna de partit, té per al cas de 
especial de Riudoms, unes repercussions 
que van mes enllà de les dinàmiques internes 
pròpies de les formacions polítiques.

El que s’ha valorat en aquest cas és la bona 
manera de treballar que es porta a terme a 
Riudoms. S’ha valorat l’esforç i la constància 
diària, la planificació a llarg termini, la bona 
gestió econòmica i la priorització dels interessos 
generals pel davant dels interessos concrets. 
S’ha tingut molt en compte haver aconseguit 
què, malgrat les situacions generals adverses, a 
Riudoms s’hagin resolt amb molt bona nota les 
necessitats d’equipaments culturals, educatius 
i sanitaris per als propers 25 anys.

Aquests fets evidents, que qualsevol que es 
passegi per Riudoms ràpidament pot apreciar, 
és el que el nostre partit ha valorat a l’hora 
de proposar el nostre alcalde per a aquest 
càrrec.

Per altra banda,  donat que des de fa temps, el 
Josep M. Cruset ja formava part de l’executiva 
de la federació, aquesta responsabilitat no 
implicarà una disminució de l’atenció que 
dedica cap al poble de Riudoms.

Continuar aconseguint les grans, i alhora, les 
petites coses, és sens dubte, una clara mostra 
dels molts i molts esforços que hi dedica, 
tot treballant per al progrés de tots els què, 
conjuntament, formem el nostre petit, però 
gran, poble.

Josep M. Cruset, candidat a la presidència de la Federació de 
Convergència a Tarragona
Grup Municipal de ciu

S’inicia per fi la construcció de la nova escola
Grup Municipal d’erc-aM

Avui, 15 d’abril, s’ha col.locat la primera pedra del 
nou centre d’educació infantil i primària Cavaller 
Arnau, un CEIP que té una llarga història i que 
sortosament ha sortit reeixida.

A principis de l’any 2004, els regidors republicans 
(Lluís, Xavi i Santi) van tenir  contactes amb el 
que aleshores era el Conseller d’Eduacació, 
Josep Bargalló per proposar la creació d’una 
nova escola. Amb ell i, sobretot, amb el Delegat 
Territorial d’Educació, Josep M. Pallàs, es van 
tenir diverses reunions fins arribar al compromís 
de construcció d’un CEIP i una nova llar d’infants. 
Aquest pacte ferm fou traslladat a l’equip de 
govern de l’Ajuntament, quan es van reunir amb 
el Delegat Territorial.

Posterior a aquests fets, la nova Consellera 
d’Eduació Marta Cid, es va reunir amb els 
regidors d’ERC i va seguir apostant per la 

construcció de la nova escola a Riudoms (així ho 
vam anunciar en una entrevista a la Consellera 
en el núm. 44 de la revista l’Esquerra del mes 
de juny de 2005), sempre i quan l’Ajuntament 
cedís el terrenys al Departament d’Eduació.

Cal dir que l’escola de Riudoms era un dels 63 
nous centres docents (CEIPs i Instituts) que 
va detectar la Conselleria d’Educació com a 
mancances, a l’el.laborar el mapa escola, com 
també ho era l’Institut de la localitat veïna de 
Les Borges del Camp. 

En els discurs de la primera pedra solament 
es van enrecordar de les gestions fetes amb 
l’actual govern de la Generalitat, dient que la 
nova escola es gesta a l’any 2008, esborrant 
qualsevol notícia de l’època del govern 
d’entesa. 

Sigui perque l’Ajuntament va ser poc àgil a 

l’hora de cedir els terrenys o per  raons que 

desconeixem, si que podem afirmar que Les 

Borges del Camp que va cedir ràpidament 

els terrenys, té des de fa cinc anys l’Institut 

construït i a ple funcionament, com també 61 

d’aquells nous centres programats.

Que cadascú tregui les seves conclussions 

perque el CEIP Cavaller Arnau no s’ha iniciat 

la construcció fins ara o com la piscina coberta, 

una de les altres gestions aconseguides pels 

regidors republicans, amb la subvenció més 

gran mai atorgada per aquest tipus d’instal.

lacions, tampoc s’ha dut a terme.- 

Escola
Grup Municipal del pSc-pM

Per fi posem la primera pedra de la nova escola 
Cavaller Arnau, l´enhorabona a tots.

Tots hem d´estar contents. Davant d´aquesta 
difícil situació hem de ser capaços de recuperar 
el diàleg amb la societat, des de l’educació, 
sense perdre els nostres signes d´ identitat, 
els nostres principis de sempre que ens han 
identificat al llarg dels anys, la llibertat, la igualtat 
i la justícia social. I ho hem de fer amb la mirada 
posada al futur.

Parlem de refer el projecte educatiu del país i 
això no es pot fer si no es des de la proximitat. 
El municipalisme com a pal de paller. Perquè les 
decisions que es prenen a la plaça del poble son 
millors que les que es prenen als despatxos dels 
partits, perquè coneixem millor les necessitats

dels nostres ciutadans, de les nostres escoles 
i sabem quines son les nostres mancances.

Els ajuntaments son administració educativa, 
cal avançar en aquest sentit tenint en compte 
els regidors i les regidores que governen i els 
que estan a l’oposició, però també amb tots 
els professionals de l’educació que tenim al 
territori. 

Considerem l’educació com un element 
estratègic prioritari de l’acció política. Per 
aquest motiu, el món municipal atenent al 
marc competencial i de col•laboració entre 
administracions que regula la Llei d’Educació 
de Catalunya, aprovada amb el suport del 90 
per cent del Parlament, reclama la lleialtat 
institucional de la Generalitat per garantir 

d’una manera immediata el finançament de   les 
escoles bressol.

A Riudoms posem la primera pedra a la nova 
escola, ja tenim la fotografia. No són moments 
de retrets partidistes, hem esperat molt de 
temps i els únics perjudicats han estat els nois 
i noies que han tingut que adaptar-se. Tots 
els partits amb representació a l’ajuntament 
de Riudoms esperàvem aquest dia, tindrem 
que estar molt atents a les modificacions de 
pressuposts que arribin des del Govern de 
Madrid, no fos cas que ens quedéssim amb 
un edifici buit...
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

 

De tots és sabut que el president Artur Mas ha 
hagut de presentar, a contracor, diversos 
plans d’ajustament per a estalviar molts 
milions d’euros.

CiU, com a partit responsable que som, 
entenem les preocupacions que algunes 
d’aquestes decisions poden generar a 
alguns col·lectius, però també volem deixar 
molt clar el que ha obligat a la Generalitat 
a adoptar aquestes decisions. Per una 
banda, l’herència rebuda del Tripartit, que 
va gastar any rera any el que no tenia i va 
deixar un enorme forat que ens portava 
directament a la fallida econòmica del país. 
Per altra banda, els errors i els enganys 
continuats dels governants espanyols que, 
ignorant els esforços que ja hem fet, es 

neguen a pagar el que per llei ens deuen.

Estem en un moment molt greu i cal que 
parlem clar! Tots els que vivim a Catalunya 
estem patint les conseqüències de l’ofec 
econòmic que el Govern Central està 
aplicant a la Generalitat de Catalunya. 
Ofec que coincideix amb moltes envestides 
i intents de recentralització. Aquest fet no 
passa desapercebut als ciutadans i per 
això, en el 16è Congrès de Convergència 
vam aprovar “destinar els nostres esforços 
a promoure el debat en el si de la societat 
per tal  de construir  l ’Estat propi  que 
ens garante ix i  la  perv ivènc ia  com a 
nació i la viabilitat com a societat, avui 
amenaçades.”

C e r t a m e n t ,  h i  h a  e l  c a m í  d e  l a 

irresponsabilitat, el de seguir gastant el 
que no tenim i així seguir caminant cap a 
l’abisme. Però, en canvi, hi ha el camí del 
rigor i de la responsabilitat per aconseguir 
allò que col•lectivament ens pertany.

En aquest  sent i t  e l  pr imer  pas serà 
l’assoliment de la Hisenda pròpia. Però 
ens haurem d’implicar tots a fons perquè la 
immensa majoria social se sumi a aquesta 
reivindicació legítima.

Ara més que mai sabem on som i cap 
on anem. Fem doncs una crida a tota la 
societat per a que se sumin a la recuperació 
de l’esperança col•lectiva que necessitem 
per aixecar el nostre país.

Comptem amb el teu suport en aquests 
moments difícils per Catalunya!

Comptem amb tu en aquests moments difícils per Catalunya

No tot són flors i violes!

Avui, 15 de juny, fa dos mesos que vam 
escriure el darrer article del Grup Municipal 
d’ERC-Acord Municipal que s’havia d’incloure 
en la següent edició del Butlletí Municipal, 
un article que anava sobre el retard en la 
construcció de la nova escola.

Malauradament, l’article que aixecava ampolles 
i molestava a bona part dels dirigents locals, 
va ser “censurat” i no es va publicar en 
el Butlletí del mes de maig i que tractava 
sobre la col·locació de la primera pedra 
del CEIP Cavaller Arnau. Aquesta decisió 
arbitrària, és més pròpia d’altres temps, on la 
llibertat d’expressió és coartava i és vetava 
constantment.

Amb l’actual distribució de poder a l’Ajuntament, 

on CIU té una àmplia majoria no caldria 
determinades actituds encaminades a eliminar 
la presència d’altres regidors que no són del 
seu grup de l’escena pública.

Tenim nombrosos exemples clarificadors, un 
es dóna en el mateix butlletí quan solament 
surten els onze regidors de l’equip de govern 
i no surten els de l’oposició, entre altres 
coses perquè, tot i que s’ha demanat diverses 
vegades, ens neguen el dret a tenir despatx i 
poder rebre visites.

També s’impedeix el debat quan es presenten 
algunes mocions que no es volen ni tractar en 
el Ple, en canvi quan les presenta CIU sí que 
s’han admès, o quan es realitzen preguntes 
de control les respostes són escarides i 

ambigües.

Se’ns ha impedit formar part dels Consells 
d’Administració de les dues empreses 
públiques de l’Ajuntament: Riudoms Gestió i 
Riudoms Serveis; i en algunes convocatòries 
de comissions o altres òrgans dependents de 
l’Ajuntament no s’han respectat els terminis 
fixats per la llei.

Aquestes són diverses mostres de l’actual 
situació a l’Ajuntament, Esquerra-AM va optar 
fa uns anys per fer una política proactiva 
i sense massa soroll. A canvi d’això, hem 
rebut continues retallades en els drets com 
a regidors. Esperem que alguns reflexionin 
i facin complir la legislació vigent. Els d’ERC 
estem amatents a veure com evolucionen.

Nota de la redacció:

Per aquest número no s’ha rebut l’article del grup municipal del PsC, per la 
qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.
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Per la Diada de sant Jordi, la plaça de l’Església es converteix en el centre cultural i festiu de Riudoms. Els comerços ofereixen els seus 
productes lligats a aquesta festivitat i les diverses entitats i col·lectius aprofiten aquesta festa per a donar-se a conèixer.

La Trobada de Punt de Creu, que té lloc coincidint amb la festa de 
les Relíquies, va augmentant cada any la seva participació. 

El veïnat de diversos carrers del centre de Riudoms dissenyen catifes amb motius florals per la festivitat de Corpus Christi.

La Trobada de Puntaires va rebre més de 300 persones. Enguany, 
degut a la pluja, es va haver de celebrar al Pavelló d’Esports.

La primavera ens ofereix l’oportunitat de celebrar diverses festivitats a l’aire lliure, 
com ara sant Jordi, Les Relíquies i Corpus. Aquestes festes ens permeten disfrutar 

d’actes tradicionals i festius que els donen sentit i continuïtat.


