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INTENS PLA DE MILLORA 
DELS CAMINS MUNICIPALS

Periòdicament, la Brigada Municipal realitza les tasques de 
manteniment dels camins del nostre terme municipal.

En aquesta ocasió, s’ha dut a la pràctica un important Pla de 
millora dels camins municipals degut a que el pas del temps 

havia anat reduint la seva amplada real i, fins i tot en alguns 
casos, creava dificultats i risc al circular-hi.

Els comentaris dels usuaris han estat molt positius, ja que 
aquesta intervenció assegurarà la circulació per força anys.

En la millora dels camins municipals s’han eliminat riscos per a la conducció com en aquest cas, al Camí de les Passeres.
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DIsTrIbuCIó graTuïTa

Quins temps més difícils que 
ens toca viure. Les famílies, 
les empreses i les mateixes 
administracions públiques, estem 
v iv in t  moments de màxima 
dificultat.

Sense anar més lluny, a l’Ajuntament 
de Riudoms li han afectat directament les decisions adoptades 
per altres administracions i que fan més difícil la gestió del dia 
a dia municipal:

• L’augment de l’IVA acordat pel Govern Central, arribant a 
passar en molts casos del 8% de fa uns mesos al 21% actual, 
ha fet augmentar exponencialment el cost de les compres 
municipals.

• L’augment del preu al què l’Ajuntament compra l’aigua i 
contracta el servei de recollida d’escombraries, ha fet que 
aquests serveis bàsics siguin més deficitaris del que eren 
fa un temps endarrere.

• El retard en el pagament de les administracions superiors 
a l’Ajuntament ha complicat la gestió de la tresoreria 
municipal.

• La reducció de les subvencions que ens arribaven pel 
funcionament de diferents serveis municipals, com ara la Llar 
d’Infants i l’Escola de Música, han obligat a redireccionar-hi 
recursos addicionals i demanar un major esforç econòmic 
als pares.

• L’increment del cost de subministres com ara l’electricitat o 
el gasoil ha fet que per seguir oferint els mateixos serveis 
tinguem una despesa molt superior.

I així podríem anar continuant amb un llarg llistat de decisions 
que s’han adoptat fora de Riudoms i que dificulten directament la 
gestió del dia a dia del nostre poble, de la mateixa manera que 
ho fan a tots i cadascun dels ajuntaments del nostre país.
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Dit això però, val la pena ser coneixedors de que malgrat 
aquestes dificultats els serveis municipals segueixen funcionant 
amb una qualitat envejada per molts altres pobles.

De fet, la prudència en les decisions del dia a dia que des de 
fa anys estem aplicant, fa que l’Ajuntament de Riudoms tingui 
una situació econòmica que ha permès compensar aquestes 
dificultats que abans us comentava.

Així doncs, aquest 2012 hem seguit prestant uns serveis de 
qualitat i, a diferencia d’altres municipis, podem estalviar-nos 
aplicar grans augments a les taxes i als impostos que els 
riudomencs paguem. Prova d’això n’és que pel 2013 hem 
aprovat tornar a congelar 21 de les 24 ordenances fiscals i les 
altres tres s’han augmentat només per sota de l’IPC.

Si, a més a més, tenim en compte que durant aquest any que 
acabem han continuat endavant les obres de la nova escola 
Cavaller Arnau i l’ampliació del CAP de Riudoms, que hem 
pogut seguir mantenint les aportacions a les associacions del 
poble, que hem intensificat la feina en els Serveis Socials, que 
hem ampliat la formació que oferim, que les activitats lúdiques 
i festives s’han pogut mantenir, etc, podem sentir-nos satisfets 
de la feina feta i de les perspectives pels pròxims temps.

Dit això però, hem de seguir prenent decisions amb la màxima 
prudència possible i sobretot treballant per aquells que pateixen 
de manera més directe les dificultats i penalitats d’aquests 
temps.

Són temps difícils. És ben cert. Però són els temps que ens 
ha tocat viure i hem de lluitar com sempre hem fet la gent de 
Riudoms.

Déu ni do quin 2012 que deixem endarrere. Només desitjo 
que aquest 2013 pugui ser, per tots, millor que l’any que tot 
just estem acabant.

  Josep M. Cruset Domènech
alcalde
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signatura del contracte d’explotació del bar del Camp de Futbol

s’han instal·lat diferents sistemes que milloren el servei i la seguretat a les instal·lacions esportives municipals

Millores a les instal·lacions 
esportives municipals

L’intens ús al que es sotmeten les instal·lacions esportives municipals 
fa que contínuament s’hi hagin de fer tasques de manteniment. A més a 
més, en aquesta ocasió, s’ha fet una actuació especial amb la col·locació 
de diversos elements que milloren la seguretat i el servei, com ara una 
barana de seguretat, un intèrfon per a avisar més còmodament els 
conserges i un marcador electrònic. Properament, també s’hi instal·larà 
un equip desfibrilador portàtil i en paral·lel es farà una formació específica 
al personal del pavelló, per si convé usar-lo en cas de necessitat.

renovació dels miralls dels vestidors que estaven deteriorats

Així mateix, l’alcalde de Riudoms, en nom de l’Ajuntament de Riudoms, 
i la Sra. Nicoleta Roxana Nedelcu han signat un contracte, de 15 anys 
de vigència, per a l’explotació del Bar del Camp de Futbol. 

A través d’aquesta concessió, l’adjudicatària i el seu marit es faran càrrec 
de les obres de construcció d’un nou Bar-Restaurant, que de ben segur, 
permetrà oferir un millor servei als usuaris d’aquestes instal·lacions 
municipals i a tot el públic en general.

Nou marcador electrònic instal·lat a les pistes poliesportives
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Diada de l’Onze de setembre                                                 

L’assemblea Nacional Catalana de riudoms va organitzar un acte unitari, conjuntament amb una gran representació de les entitats locals i 
persones a nivell particular. representants dels grups polítics municipals de l’ajuntament van fer l’ofrena en representació de tot riudoms

La sardinada popular i el rom cremat han esdevingut moments esperats de la celebracio de la Diada a la Plaça de l’Església de riudoms

els actes més especials de la Diada Nacional a Riudoms va ser la Marxa 
de Torxes que va acabar amb una Ofrena floral conjunta davant la Casa 
Pairal dels Germans Nebot i la participació de més de 250 riudomencs a 
la Manifestació de la Diada amb el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”, 
que va aplegar a la capital catalana més d’un milió i mig de persones.

Aquesta Diada de l’Onze de Setembre ha estat una jornada molt especial. 
Als diversos actes programats per l’Ajuntament de Riudoms s’hi ha afegit 
enguany una intensa activitat promoguda per l’Assemblea Nacional 
Catalana “Riudoms per la Independència”, que va organitzar i coordinar 
de manera unitària diferents actes de reivindicació nacional. Possiblement,  
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Segona edició de la campanya  
“Botigues al Carrer”

El 19 de setembre i el 12 de desembre els veïns i veïnes de Riudoms 
van tenir l’oportunitat de renovar-se el carnet d’identitat a la Casa 
de Cultura.

Un equip de funcionaris del cos de la Policia Nacional es va desplaçar 
a Riudoms per tal que un total de 100 persones, que ho haguessin 
sol·licitat prèviament a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms, 
fessin aquests tràmits sense moure’s del nostre poble. 

Renovacions DNI a Riudoms

Aquesta tardor s’han realitzat diversos cursos i xerrades

Taller de memòria, a càrrec de la residència L’Onada

Taller de découpage, a càrrec de M. Dolors ametller 

Taller de costura, a càrrec de Mercè beà

En una iniciativa conjunta entre la Regidoria de Promoció Econòmica i els 
13 comerços riudomencs que s’hi van voler adherir, el dijous 18 d’octubre 
aquests establiments van oferir els seus productes a peu de carrer.

Aquesta activitat pretén fomentar les vendes i donar-se a conèixer millor 
entre els habituals i, sobretot, els possibles nous clients.

Durant aquests mesos s’estan duent a terme diverses jornades i xerrades 
formatives, impulsades principalment des de les regidories de Formació i 
Ocupació, Política Lingüística i Sanitat de l’Ajuntament de Riudoms i que 
compten amb la col·laboració del CAP de Riudoms, la Residència l’Onada, M. 
Dolors Ametller, Mercè Beà i altres professionals d’àmbits ben diversos.

Properament, s’oferirà un curs de defensa personal per a dones i es tornaran 
a fer cursos de català per a adults. 

Podeu rebre més informació a les Oficines de l’Ajuntament de Riudoms o 
al 977 85 03 50.

Les xerrades sobre temes de salut han comptat amb la 
col·laboració professional de L’Onada i el CaP de riudoms
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Activitats de la Biblioteca Municipal 
A partir del 12 de setembre s’ha encetat la nova temporada a la Biblioteca 
Municipal. L’Hora del Conte és una iniciativa del Grup Municipal de Lectura 
de Riudoms que, a través dels pares i mares voluntaris que expliquen els 
contes, pretén fomentar l’hàbit de la lectura entre els infants. Un any més i 
des de en fa dotze anys, aquesta activitat setmanal es desenvolupa cada 
dissabte no festiu al llarg del curs escolar, a 2/4 de 12 del matí. 

Aquesta temporada s’han previst els següents 22 dissabtes no festius:

octubre: 20 i 27 gener: 12, 19 i 26 abril: 6, 13, 20 i 27
novembre: 10 i 17 febrer: 2, 9, 16 i 23 maig: 4 i 11
desembre: 1 i 15 març: 2, 9 i 16 

Per altra banda, el Club de lectura per a adults “Llibres, cafè i avellanes”, 
convoca mensualment un bon nombre de persones. Aquesta activitat cultural 
i gratuïta, dirigida i moderada des de la mateixa biblioteca, proposa la lectura 
d’un llibre i al final de cada mes es fa el comentari en comú de l’obra.

Totes aquelles persones interessades a formar part d’alguna activitat, podeu 
fer-ho saber personalment a la biblioteca, al telèfon 977 76 88 09 o bé al 
correu electrònic biblioteca.gaudi@riudoms.cat.

acte d’inauguració de L’Hora del Conte 2012 - 2013

Cinefòrums sobre l’Alzheimer 
 i la discapacitat

Aquestes darreres setmanes hem tingut l’oportunitat d’assistir a dues 
projeccions de Cinefòrum. Per una banda, la Residència L’Onada 
va tractar el tema de l’Alzheimer i uns dies més tard, l’Associació El 
Trencadís va fer referència a les persones amb disminució.

El públic assistent, a través de l’enriquidor debat posterior, va poder 
conèixer més a fons els diferents aspectes d’ambdues temàtiques.

ELECCIONS AL PARLAMENT  
DE CATALUNyA 2012

Càritas Parroquial
C à r i t a s 
P a r r o q u i a l 
agraeix a tothom 
que va contribuir 
al “Gran Recapte 

d’Aliments”, promogut pel Banc 
d’Aliments amb la col·laboració 
dels Supermercats DIA i SUMA 
de Riudoms, així com als 
voluntaris que van participar-
hi. En aquesta campanya es 
van recollir prop de 700 Kg 
d’aliments.

ELECCIONs ParLaMENT 2012 % VOTs
CiU  51,16% 1663
ERC-Cat Sí  12,21% 397
P.P. 9,63% 313
PSC  7,29% 237
CUP-Alternativa d’Esquerres  5,60% 182
C’s  5,53% 180
Altres 6,83% 222

S’informa que durant el 2012 s’han 
recollit 272 donacions de sang a 
Riudoms, en 5 jornades distribuïdes 
durant l’any. Properament es farà 
públic el calendari de donacions a 
Riudoms pel 2013. Moltes gràcies a 
tothom per la vostra col·laboració!
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

 

Després de cada procés electoral, tant els 
mitjans de comunicació com les diferents 
formacions polítiques fan la seva valoració 
dels resultats. Alguns mitjans mantenen una 
certa imparcialitat i altres obertament estan 
al servei d’una clara línia ideològica que 
tracta la informació per adequar-la a allò que 
més els interessa. Si aquestes diferències 
tenen lloc entre els observadors del procés 
democràtic, ja ens podem imaginar com 
n’han de ser de diferents les que fan els 
protagonistes directes.

Com no podia ser d’altra manera, en 
les darreres eleccions al Parlament 
de Catalunya, pràcticament tothom es 
considera guanyador: uns perquè no han 
perdut tant com es pronosticava, altres 

perquè s’han mantingut i uns altres perquè 
han guanyat posicions. Malgrat tot, la realitat 
només és una: les eleccions al Parlament de 
Catalunya de l’any 2012, una nova vegada, 
les ha guanyat Convergència i Unió.

Estem convençuts que aquestes han estat 
unes eleccions ben complexes, i per tant, 
la lectura que des del nostre grup en fem, 
és més profunda. En el rerefons d’aquestes 
eleccions, els catalans votàvem a favor 
o en contra del dret a decidir i quan cada 
votant va tenir clar quins eren els partits que 
impulsaven o rebutjaven aquesta proposta, 
va escollir una formació, en funció de les 
seves preferències personals.

I és per aquesta reflexió, que el nostre anàlisi 

de les eleccions va més enllà de considerar 
només que vam ser el partit guanyador. 
La posició que ens val és la que considera 
que la unió de totes les persones que van 
donar suport a l’opció sobiranista va ser, per 
diferència, la guanyadora. I aquesta també 
és la que va obtenir el suport majoritari dels 
veïns de Riudoms i de tot Catalunya.

Per això, des de Convergència i Unió de 
Riudoms us donem les gràcies per haver-
nos transmès, una vegada més, el vostre 
rotund suport i per haver optat clarament 
pel dret a decidir.

Acabem aquest escrit amb un sincer desig 
de Bon Nadal i que el 2013 ens permeti 
arribar amb optimisme cap el 2014.

A passat un altre any i tornem a parlar 
d’ordenances  i pressupostos.
A dia 15/12/12, els pressupostos encara no 
estan a l’abast dels regidors de l’oposició.
Els pressupostos són l’eina de treball  més 
important que té el consistori per dur a 
terme les seves gestions, considerem molt 
important que els Riudomencs n’estiguin 
ben informats.
En aquesta publicació no podem encara 
valorar els arguments que l’èquip de govern  
farà servir per aprobar-los, però el nostre 
grup farem propostes per qué l’ajuntaments 
prioritzi els seus recursos en destinar-los 
aquells sectors més desfavorits.
Les ordenances modificades són només 
dues, aigua i residus. S’incrementen poc, 

peró la tarifa que pagarem tots els usuaris 
serà una mica més alta per acostar-la al 
cost real, segons l’argument de l’equip de 
govern.
El grup del PSC de Riudoms, creiem que 
la modificaió d’ordenances hauria de ser 
més profunda, i anar cap una fiscalitat més 
justa amb les clases socials més populars 
que están patint la greu crisi i segreixen 
condemnades a la pobresa.
Pensem que es fa necessaria la revisió a la 
baixa, inclós l’exclosió, d’algunes taxes que 
castiguen a persones in entitats que treballen 
només pensen en la formació de nois i noies, 
entitats sense ca  tipus de beneficis, tan sols 
la satisfacció de la feina ben feta.

Ara són moments de valors socials, de 

transparècia i de compromís, hem de ser 
capassos de crear una economia productiva 
i de gestionar amb austeritat però amb 
responsabilitat. S’està governant amb poca 
sensibilitat social, el qui governa ha de ser 
totalment sincer, perquè de vegades per ser 
deshonest no cal dir mentides, n’hi ha prou 
en no dir tota la veritat.

Des d’aquí els millors desitjos per l’any que 
comença, especialment per tots aquells que 
pateixen en silenci la greu situació, ja sigui 
econòmica o de salut, també per la guàrdia 
municipal, brigada, personal administratiu de 
l’ajuntament de Riudoms, i a tots els que han 
vist reduïts els seus ingressos injustament. 

BON ANY 2013.

unes eleccions ben especials

Ja s’ha iniciat la transició cap a un estat propi

                                     

Primer de tot, volem donar les gràcies a 
totes les persones que van participar en les 
eleccions al Parlament de Catalunya del passat 
novembre i, especialment, a aquelles que van 
dipositar la seva confiança en Esquerra.

El resultat del comicis ha posicionat a ERC 
com a 2a força política del país, fet que unit 
a la suma de diputats de CIU, CUP i IC, fa 
que el Parlament hi hagi una àmplia majoria 
que defensen el dret a decidir del nostre país. 
Però la força guanyadora de les eleccions, 
CIU, ha quedat lluny de la majoria absoluta 
i per formar govern necessita d’altres partits 
(PP, PSC o ERC), per arribar a un pacte que 
li permeti governar.

A data d’avui, 15 de desembre, CIU i ERC estant 
acabant de negociar un acord d’estabilitat 
parlamentària per la propera legislatura, però 
Esquerra té molt clar que només es farà 
corresponsable de la conducció de la nau del 
país, si es defineix la porta de sortida i es posa 
el termini per arribar-hi. Sense referèndum per 
la independència, ni calendari del procés, no 
hi haurà sortida de la crisi.

Es per això que Esquerra acabarà pactant, 
només si:

1. HI ha un gir social, amb contracte programa 
amb els ciutadans de Catalunya, que prioritzi 
la recuperació de l’Estat de Benestar.

2. Es fixa el termini per la celebració d’un 
referèndum d’independència.

ERC només donarà suport a unes polítiques i 
uns pressupostos de resistència si serveixen 
per fer una transició cap a la independència. 
ERC és el partit que més s’esforça a 
eliminar les estissorades, atès que assumeix 
la dificultat del moment, i vol garantir la 
governabilitat per a fer desaparèixer les 
retallades decidides a Catalunya i, marca el 
rumb cap a la independència per a eliminar 
les que es decideixen a Madrid.

Però la transició cap a la independència també 
s’ha de dur a terme des dels municipis i en 
aquest cas esperem que CIU de Riudoms, es 
decideixi d’una vegada a aprovar les propostes 
independentistes que cada vegada més 
demana la societat civil. 
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Festes del beat bonaventura 2012

arribada de la Processó en honor al beat bonaventura gran

Presentació del quadre, de Pere rins, en l’acte d’Homenatge al Fill 
adoptiu de riudoms, Mossèn Josep riba rovira

Ofici solemne, amb la presència del Postulador General dels Franciscans, que impulsa la causa de canonització del Beat Bonaventura

La Festa de l’Oli dóna la benvinguda a la nova collita de l’or líquid 

Els homenatjats participants a la Festa d’Homenatge a la Vellesa, es van fotografiar a les escales de la Plaça de l’Església

El Cor Jove de l’Escola de Música, sota la direcció de Cati blanco, 
va interpretar l’Himne del beat i El Cant dels Ocells.


