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www.riudoms.cat

El nou CAP dE Riudoms 
ofERiRà més i milloRs 

sERvEis sAnitARis

Amb el proper acabament 
d’aquesta obra, el nostre 
poble i tota l’àrea d’influència 
de l’Àrea Bàsica de Salut de 
Riudoms, disposarà d’unes 
modernes instal·lacions que 
permetran tenir garantides 
les necessitats sanitàries 
durant els propers 25 anys. 

Així  mateix,  s ’ofer iran 
serveis que en l’actualitat 
no són possibles, com ara 
rehabilitació, ecografies, 
cirurgia menor i també millorà 
el servei d’urgències i les  
condicions per a l’atenció 
als usuaris.

S’han realitzat diverses visites de seguiment de l’obra, entre l’empresa constructora, Ajuntament de 
Riudoms, representants del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el personal del CAP.
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DISTRIBuCIó GRATuïTA

Malgrat els temps de dificultats 
actuals, les actuacions que són 
fonamentals de cara al futur del 
nostre poble, continuen el seu 
camí.

En aquest sentit, les obres 
d’ampliació del Centre d’Assistència Primària estan 
encarant la seva recta final i en els pròxims mesos quedaran 
enllestides.

L’edifici actual presenta mancances molt importants que 
requerien d’una rehabilitació en profunditat. Així, una vegada 
acabades les obres, el nou equipament oferirà serveis que 
ara mateix no podem trobar a Riudoms o bé es milloraran 
les condicions dels que sí que ara disposem. Entre els més 
destacats, hi trobem:

• Nou servei de rehabilitació o recuperació, que estalviarà 
moltíssims desplaçaments diaris a Reus. Aquest serà un 
servei especialment valuós per persones accidentades o 
d’edat avançada.

• Nou servei d’ecografies abdominals, osteo-musculars, de 
tiroides, etc, que permetrà una millor diagnosi quan siguem 
visitats pels metges de Riudoms.

• Millor servei d’urgències i d’estada en observació, ja que 
actualment no es disposa de prou espai per aquests 
serveis. Amb les noves instal·lacions finalitzades es 
podran realitzar petits tractaments especialitzats, evitant 
desplaçaments.

• Nou servei de cirurgia menor ambulatòria per realitzar 
extraccions de berrugues, tractament d’ungles incarnates, 
aplicació d’infiltracions, etc.

• Millor espai i equipament per les visites mèdiques diàries. 
Sobretot per aquells casos com el servei de dentista o 
ginecologia, que fins ara s’han hagut de visitar els pacients 
en espais originàriament pensats com a magatzems.

Amb el nou CAP garantirem les 
necessitats sanitàries del nostre 
poble durant els propers 25 anys

Per altra banda, a més a més de donar un impuls econòmic 
a tot el poble, la façana d’aquest nou equipament ha estat 
dissenyada per a reduir significativament les despeses 
energètiques de l’edifici, així com també per a reduir les 
molèsties acústiques a tots els edificis propers.

Si no s’haguessin fet aquestes obres, s’hauria mantingut el 
CAP obert durant la matinada?

Aquesta és una pregunta que alguns riudomencs m’heu fet 
arribar i us agraeixo el vostre interès. 

En aquest sentit la resposta és clara: els diners destinats a fer 
inversions de millora en equipaments mèdics, en cap cas es 
podrien haver destinat a pagar les despeses de funcionament 
del dia a dia. Dit d’una altra manera, si Riudoms hagués 
renunciat a que es fes aquesta ampliació, igualment s’hauria 
hagut d’ajustar l’horari, tal i com ha passat a la major part dels 
altres CAP. A més a més, la important inversió destinada a 
Riudoms s’hauria derivat cap a altres municipis.

Però, és evident que els temps són econòmicament difícils. És 
per aquesta raó que hem acceptat que les obres es facin més 
a poc a poc del que era la previsió inicial. D’aquesta manera 
es garanteix tant el seu finançament, com que aquestes no 
es quedarien a mig fer.

En aquest sentit també és important que sabeu que aquestes 
obres no van a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de 
Riudoms i, per tant, no impliquen cap augment del que paguem 
els riudomencs mitjançant els impostos municipals.

Al contrari, a Riudoms disposarem ben aviat d’un equipament 
mèdic que, conjuntament amb la feina diària del personal del 
centre, permetrà tenir garantides les necessitats sanitàries del 
nostre poble durant els propers 25 anys.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

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
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Repintat de la senyalització horitzontal

Finalment, s’està repintant la senyalització 
horitzontal dels diferents carrers i ajustant 
la senyalització de les diferents cruïlles del 
poble.

Per altra banda, també s’ha millorat la 
senyalització dels diferents aparcaments de 
motos.

Reparació de la teulada de les Escoles 
Velles

Les darreres ventades van causar diferents 
danys en el nucli urbà i el terme municipal 
de Riudoms.

Un dels l locs que més va pat i r  les 
conseqüències dels forts vents va ser l’edifici 
de les Escoles Velles. En aquest espai, i 
amb l’ajuda d’una grua, la Brigada Municipal 
ha revisat els diferents punts de la teulada i 
n’ha reparat les teules que s’havien aixecat 
a causa del vent.

L’antiga biblioteca és reconverteix en una 
aula de formació i en arxiu

Són moltes les activitats formatives que des de 
la Regidora de Formació i Ocupació es porten a 
terme a Riudoms. Aquestes havien fet evident 
que no existia cap dependència municipal 
que reunís les condicions necessàries per a 
portar-hi a terme aquestes activitats.

És en aquest context que la meitat de l’espai 
de l’antiga Biblioteca Municipal, situada 
a la Casa de Cultura Antoni Gaudí, s’ha 
reconvertit en una aula de formació equipada i 
preparada per a portar-hi a terme els diferents 
cursos programats: català, memòria, costura, 
sardanes, manualitats, etc.

Inici del carrer Nou

En aquest tram del carrer nou s’hi ha fet una 
petita intervenció amb un doble propòsit: 
per un costat provar diferents materials 
a l’hora de rejuntar els espais entre les 
llambordes existents, i per altra banda millorar 
lleugerament la qualitat del terra del carrer, 
molt degradat pel pas dels anys.

Aquest carrer és un dels que hi està previst 
actuar de manera integral, però per prudència 
les obres no es començaran fins que 
l’Ajuntament no tingui la garantia de que les 
altres administracions pagaran la subvenció 
que han destinat a aquest carrer.

Reparació de múltiples clots a la via 
pública

Per altra banda, durant aquestes setmanes 
també s’han anat eliminant els diferents clots 
que per la gent més gran o amb mobilitat 
reduïda representaven un perill a l’hora 
de circular a peu pels carrers del nostre 
poble.

En aquest sentit, si algú n’identifica, podeu 
posar-ho en coneixement de l’Ajuntament per 
tal que siguin reparats i eliminats.

Serveis Tècnics i Brigada
Encreuament del carrer Sant Julià amb 
l’Avinguda de Montbrió

L’actuació ha consistit en construir dues illetes 
directores de trànsit, així com un ressalt de 
llambordes per ajudar a que els vehicles facin 
el corresponent Stop. A la vegada, es millora 
la il·luminació de la cruïlla, es repassa la 
senyalització horitzontal i vertical i es millora 
l’accés al pàrquing públic que hi ha al costat 
d’aquesta cruïlla.

Paral·lelament es farà una illeta directora 
de trànsit al final del camí del Coll del Boch, 
i aprofitant l’actuació s’han plantat tota una 
vora de lledoners que millorarà l’aspecte 
estètic d’aquesta entrada del poble. 

Cruïlla entre l’Avinguda Catalunya i 
l’Avinguda Dr. Flèming.

En aquest espai, molt concorregut per a 
famílies que porten els petits de casa a 
l’escola, s’hi ha construït una illeta-jardinera, 
s’ha reforçat la senyalització horitzontal i 
s’han adequat els passos de vianants a les 
persones amb mobilitat reduïda. 

D’aquesta manera, no només s’ha millora 
l’aspecte d’aquesta zona, sinó que a la 
vegada s’ha augmentat significativament la 
seguretat dels que hi circulen a peu o amb 
vehicles.

urbanització La Soleiada

La cruïlla dels carrers del Freixe i de les 
Moreres era un espai on massa sovint es 
produïen topades entre els vehicles que 
hi circulaven. La seguretat ha quedat molt 
millorada gràcies al canvi de preferències 
dels cotxes a l’hora de fer la cruïlla, així com 
a la nova senyalització horitzontal i als nous 
passos de vianants.

Recollint les peticions que els veïns de diferents zones havien fet arribar a l’Ajuntament, s’estan portant a 
terme un seguit d’actuacions als carrers del poble per tal de garantir la seguretat dels vianants i els conductors
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Adequació del pati de darrere la biblioteca per 
millorar-ne la seguretat i l’aspecte

Revisant embornals al carrer de la Sardana

Col.locant assecador de mans a les oficines 
dels guàrdies i de serveis socials

S’ha incrementat el viver municipal amb 
noves plantes.

Borsa de finques agrícoles
La borsa de finques intenta aprofitar millor el terme

La “Borsa de finques agrícoles” és un servei impulsat des de la 
Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Riudoms que permet 
posar en contacte a propietaris de finques en risc d’abandonament 
i pagesos que les vulguin explotar.

Si us cal més informació podeu contactar amb el regidor d’agricultura 
Miquel Domènech (mdomenech@riudoms.cat) o trucant a les Oficines 
de l’Ajuntament: 977 85 03 50.

A la vegada, la resta d’espai de l’antiga 
biblioteca s’ha adequat per a poder servir com 
arxiu municipal on guardar-hi la documentació 
administrativa dels diferents expedients 
municipals.

Ampliació de la sonorització del Casal 
Riudomenc

La projecció de cinema comercial a la sala del 
teatre del Casal Riudomenc s’ha consolidat, 
amb el pas dels mesos, com una de les 
activitats destacades del Casal. 

És per això que, aprofitant una subvenció 
de la Diputació de Tarragona, s’ha ampliat el 
sistema d’àudio de la sala, instal·lant nous 
altaveus i un descodificador que permet que 
el so de les pel·lícules sigui envolvent.

A la vegada, s’han aprofitat uns altaveus més 
antics per a instal·lar-los a la Sala Multiús 
del Casal on fins ara no hi havia megafonia. 
D’aquesta manera la sala encara reunirà 
unes millors condicions per a fer les activitats 
que tant l’Ajuntament com les entitats del 
poble hi porten habitualment a terme.

ALTRES FEINES DE LA BRIGADA 
MuNICIPAL

L’activitat principal de l’equip de jardineria 
de l’ajuntament durant l’hivern es l’esporga 
d’arbres. En la foto esporgant la plaça de 
l’Om

Restaurant els antics bancs de la Capella de 
Verge Maria

Gratuïtat de la inscripció al Cens caní
La normativa vigent diu que els posseïdors d’animals domèstics de 
companyia estan obligats a inscriure els seus animals en el registre 
censal del municipi de residència habitual de l’animal.

Per tal de facilitar les inscripcions, s’ha obert un període extraordinari 
de suspensió temporal de la taxa d’inscripció dels gossos al Registre 
censal d’animals de companyia de Riudoms.

Una vegada finalitzi aquest període, la taxa fixada en 30 € tornarà a 
estar en vigor i s’aplicarà la normativa legalment establerta.

Es recomana a tots els propietaris de gossos que aprofiteu aquesta 
oportunitat per a regularitzar la inscripció del vostre animal.

Renovació del DNI a Riudoms
Ja han fet el tràmit 150 persones

L’Ajuntament de Riudoms facilita la possibilitat de fer la renovació del 
DNI al nostre poble. Us anunciem que la propera oportunitat serà el 
26 de juny, una bona ocasió per a que ho facin els més joves, donat 
que les classes ja hauran finalitzat.

2n Concurs de Fotografia  
de la Setmana Santa de Riudoms

Amb l’objectiu de seguir potenciant la tradicional Setmana Santa 
riudomenca, l’Ajuntament de Riudoms convoca el 2n Concurs de 
Fotografia “La Setmana Santa de Riudoms 2013”. 

Baixeu-vos les bases a www.riudoms.cat.
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El Club Deportiu Riudoms 
compleix 90 anys

Enguany, l’entitat esportiva més antiga de Riudoms, 
complirà 90 anys i els seus responsables estan 
preparant diversos actes de celebració.

Entre altres actes, estan fent recerca de material 
fotogràfic de totes les èpoques per tal d’oferir una 

exposició que es podrà veure durant la propera Fira de l’Avellana.

Si teniu algun escrit, notícia, foto o informació us podeu posar-te en 
contacte amb els organityzadors de l’aniversari a través del correu 
electrònic: mferref@fcc.es, el telèfon 696 653 168 o també podeu 
deixar les vostres dades al Paco del Bar Avenida.

I així, entre tots, farem més gran la historia del  club.

L’Esplai vol recuperar la seva història
Fotografies que et fan reviure fortes sensacions? Paraules 
que tenen un significat especial?

Si en veure aquesta imatge hi han hagut records que s’han despertat del 
fons del teu cor, necessitem la teva ajuda!

L’Esplai del Casal Riudomenc és una de les entitats més antigues del 
nostre poble i que ja fa molts anys que se n’encarrega de l’educació en 
el lleure dels xiquets de Riudoms.

Des de fa ja més de 40 anys, molts riudomencs han participat voluntàriament 
en l’Esplai, ja sigui fent activitats, excursions, gimcanes, colònies d’hivern o 
d’estiu. Membres de l’actual equip de monitors, adonant-se de la important 
memòria col·lectiva que s’ha anat acumulant amb el transcurs dels anys 
i amb el pas de diferents generacions de monitors per l’Esplai, tirarà 
endavant la campanya “Recuperem la nostra història” per tal de refer la 
seva història per escrit.

És per això que convidem a totes aquelles persones que han sigut 
monitores, o han tingut algun vincle amb l’Esplai en algun moment de 
la seva història, a emplenar les enquestes que hi haurà disponibles, en 
format digital a la pàgina web de l’Esplai (www.esplairiudoms.org), o bé 

en format paper a la Biblioteca Municipal i a l’oficina d’atenció al públic de 
l’Ajuntament de Riudoms.

Gràcies a la teva col·laboració, la recuperació de la nostra història serà 
possible. Endavant!

Per a més informació podeu trucar al 689583012 o enviar un correu 
electrònic a info@esplairiudoms.org.

Nova junta de l’Associació de Jubilats
L’última Assemblea General de Socis va aprovar la constitució de la 
següent junta i els seus càrrecs corresponents dins l’entitat: 

President:  Jordi Lambea Doval.
Vicepresidenta:   Lucía Martínez Medina.
Tresoreria:  Josefina Rovira Anguera, 
 Jaume Ferré Anguera i Lluis Forcadell Torres.
Secretaria:  Sergi Saladié Badia i Lluís Mas Torres.
Festes:  Eusebi Ruiz-Orejón, Ramon García Salvador  
 i Jaume Caparó Cabré.
Viatges:  Rosa Corts Fargas i Josefina Llerda Mulé.
Cine:  Josep Nogués Massó.
Control Intern:  Antoni Salvadó Domènech.

Actualment, l’Associació compta amb 518 socis. La Junta Directiva 
fa una crida a totes aquelles persones jubilades de Riudoms, que 
encara no són socis, perquè s’uneixin i participin de les activitats 
que organitza l’Associació amb l’objectiu de trobar un espai social 
de convivència i gaudir de les estones de lleure. 

Relleu en la direcció  
de “L’Om, revista de Riudoms”

Qui ha estat el director durant els darrers anys de “L’Om, revista de 
Riudoms”, F. Xavier Fortuny Torres, va fer saber als seus subscriptors 
i lectors, a través de l’editorial de la pròpia revista, la intenció de deixar 
la presidència de l’entitat “Amics de l’Om” i la direcció d’aquesta 
publicació degana de la informació riudomenca. Durant la seva etapa, 
aquesta entitat s’ha fet mereixedora de diversos premis i ha continuat 
publicant exemplars de la col·lecció de separates “Rivoulmorum”.

L’associació ha fet saber que ha format una junta en funcions i que 
els noms dels càrrecs principals que dirigiran l’entitat en aquesta 
nova etapa són:

President: Antoni Llorens Larrégola
Director de L’Om: Jaume Torres Ferrant
Coordinador de L’Om: Joan Torres Domènech

La revista està preparant una edició especial, amb motiu d’haver 
arribat a la revista número 500, que correspondrà al mes de març 
de 2013.

És per això que l’Ajuntament de Riudoms farà una col·laboració 
econòmica extraordinària per a finançar una gran part d’aquesta 
edició especial.

Nova etapa de “Dramèdia Teatre”
Per Les Relíquies s’estrenarà la comèdia  

“Embolica que fa FORT!”

En l’espectacle inaugural del nou 
Casal Riudomenc, alguns dels antics 
components de “Dramèdia Teatre” 
van representar un fragment de l’obra 
que estaven assajant en el moment 
del tancament de l’antic Casal. Durant 
aquest temps, s’ha estat gestionant el 
retorn a escena d’aquest històric grup 
de teatre amateur de Riudoms.

És una gran notícia poder anunciar 
que durant el cap de setmana de Les 
Relíquies (11 i 12 de maig) Dramèdia 
Teatre de Riudoms estrenarà una 
nova i ambiciosa producció, adaptada 
especialment per als nous components 
del grup, amb el títol de “Embolica que fa 

fort!”. Tindrem l’oportunitat de gaudir d’aquesta divertida comèdia, al 
Casal Riudomenc, en dues ocasions. L’estrena tindrà lloc dissabte 11 
de maig, a les 21,30h i es tornarà a representar l’endemà diumenge 
12 de maig, a les 18h.

L’enhorabona a tots els components de “Dramèdia Teatre” pel gran 
esforç i treball que ha implicat poder arribar a aquest moment. Que 
s’aixequi, novament, el teló!

“Encén la flama”,  
a la Plaça de l’Església de Riudoms

L’Assemblea Nacional Catalana - Riudoms per la Independència 
està enllestint els preparatius de l’acte reivindicatiu i festiu “Encén 
la flama”. Tothom està convidat a participar-hi, durant el vespre de 
dissabte 18 de maig.
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Festes de Nadal i Reis

Ben bé 75 persones fan possible “Els Pastorets de Riudoms”

Tot Riudoms es bolca en l’arribada dels Reis Mags d’Orient

JULIOL
5, 6 i 7: FESTA DELS BARRIS 

10 i 17: REVIU LES PLACES 

20-25: FESTA MAJOR 

            DE SANT JAUME

30, 31 i 1: CUINA DE L’AVELLANA 

AGOST
9, 10 i 11: FIRA DE L’AVELLANA  

15: MARE DE DÉU D’AGOST

SETEMBRE
10 i 11: ONZE DE SETEMBRE

OCTUBRE
31: CASTANYADA 

NOVEMBRE
1: TOTS SANTS
17: FESTA DE L’OLI NOU

23, 24 i 25: FESTES DEL BEAT

DESEMBRE
15: MERCAT DE NADAL

25: NADAL 
26: SANT ESTEVE i PATGES REIALS

31: L’HOME DELS NASSOS

AJUNTAMENT DE RIUDOMS

GENER
1: CAP D’ANY
5 i 6: CAVALCADA i REIS 

19 i 20: FESTA MAJOR  

              DE SANT SEBASTIÀ 

      i TROBADA DE SACAIRES

FEBRER
7-12: CARNAVAL

MARÇ
24-1: SETMANA SANTA

ABRIL
20 i 21: SANT JORDI

MAIG
4 i 5: FESTA DEL REPOBLAMENT  

  DEL CAVALLER ARNAU 

12: LES RELÍQUIES  
      i TROBADA DE PUNT DE CREU

JUNY
2: CORPUS 
16: TROBADA DE PUNTAIRES 

23 i 24: REVETLLA i SANT JOAN

Durant el juliol es durà a terme l’Estiu 

Esportiu i l’Escola de Lleure i, durant el 

Nadal, el Nadal Genial.

CALENDARI FESTIU i TRADICIONAL

RIUDOMS  2013

Consulteu:
www.riudoms.cat

Massiva presència de públic per escoltar els parlaments reials

Tothom espera impacient el seu torn amb els Reis d’Orient

El 2, 3 i 4 de gener va tenir lloc una nova edició del Nadal Genial

Cada 31 de desembre ens visita “L’Home dels Nassos”
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Carnaval, gresca i xerinola com cal!

Festa Major de Sant Sebastià

La Festa Major d’Hivern dedicada a Sant Sebastià es complementa amb la Trobada de Sacaires de Catalunya.

L’arribada i l’enterrament del Rei Carnestoltes, marca el període en el que la gresca, la xerinola i la disbauxa són les protagonistes.
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Formació cultural i personal
Nou trimestre del Punt Òmnia

El passat 4 de febrer van començar de nou les classes al Punt Òmnia 
de Riudoms, situat a la Biblioteca Municipal

Aquest trimestre s’ofereixen els següents cursos:

Notícies de l’Institut Joan Guinjoan
Participació al First Lego League

L’Institut Joan Guinjoan ha participat en el First Lego League, celebrat 
al Tecnoparc de Reus, el 2 de febrer. Aquesta convocatòria promou 
la innovació, la creativitat i l’emprenedoria entre els joves de fins 
a 16 anys. Els alumnes han defensat un projecte d’investigació 
en tecnologia amb el nom d’“Els Vellanes”, han estat dirigits per la 
professora Elena Baró i han elaborat una aplicació informàtica d’ajuda 
a la Gent Gran.

Intercanvi amb estudiants de països europeus

Durant la darrera setmana de febrer, a través del projecte europeu 
“Comenius”, més de cinquanta estudiants i professors d’arreu 
d’Europa van visitar Riudoms, emportant-se una molt bona impressió 
i havent rebut una molt bona acollida.

Exposició dels Treballs de Recerca de Batxillerat

A la Sala Multiús del Casal Riudomenc, divendres 1 de març, els 
alumnes de 2n de BAT van poder exposar els seus projectes i treballs, 
acompanyats de les seves famílies, professors i autoritats. També es 
va fer el lliurament dels premis als tres millors expedients acadèmics. 
L’enhorabona a tots els estudiants participants!

Festa del Cavaller Arnau,  
fundador de Riudoms

L’AMPA Cavaller Arnau i l’Ajuntament de Riudoms organitzen una 
nova edició de la “Festa del Cavaller Arnau, fundador de Riudoms” 
per al cap de setmana del 4 i 5 de maig de 2013.

Per aquest motiu, presentarem un conjunt d’activitats que permetran 
oferir una nova aproximació a l’època medieval comptant amb jocs, 
espectacles, àpats al carrer, tallers, productes artesans al mercat, 
danses, etc. 

Novament, ens agradaria poder comptar amb la col·laboració de 
comerços, entitats i voluntaris. És per això que convidem a tothom 
que vulgui prendre part d’aquesta festa a posar-se en contacte 
amb nosaltres a través del correu ampacavallerarnau@gmail.com 
o trucar la Fanny Cros al telèfon 610 42 75 71.

“Estampes. Sèries numèriques”,  
de Joaquim Chancho

Entre el 23 de febrer i el 7 d’abril, la sala d’exposicions del CERAP 
ofereix una exposició de l’artista, nascut a Riudoms el 1943, Joaquim 
Chancho.

La iniciativa, impulsada des del Museu d’Art Modern de Tarragona, 
presenta en paral·lel 3 exposicions (Tarragona, Valls i Riudoms) que 
recullen una mostra de la seva extensa i variada trajectòria artística. 
L’acte inaugural va servir per a presentar a la Casa de Cultura el llibre 
“Joaquim Chancho. Desplaçaments de la pintura, d’Assumpta Rosés, 
editat per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions. En aquest 
acte, organitzat de manera conjunta per la Diputació de Tarragona, 
l’Ajuntament de Riudoms i 
el CERAP van intervenir-hi 
l’artista Joaquim Chancho, 
Josep Poblet, president de 
la Diputació de Tarragona, 
Josep M. Cruset, alcalde 
de Riudoms, Anton Marc 
Caparó, president del 
CERAP i l’autora del llibre 
Assumpta Rosés.

1r Aniversari del Club de Lectura
La propera serà “Olor de Colònia” de Sílvia Alcàntara

Amb molta il·lusió hem celebrat el 1r aniversari del naixement 
d’aquest projecte, que compta amb el suport de més de 40 persones 
que mes rere mes, comparteixen les seves lectures i protagonitzen 
una interessant tertúlia, tot prenent un cafè i assaborint les millors 
avellanes de Riudoms a la Biblioteca Municipal.

La propera tertúlia, girarà al voltant de la novel·la “Olor de Colònia” 
(2009), amb la presència de la coneguda escriptora Sílvia Alcàntara 
(Puig-reig, 1944).Tindrà lloc dimecres, 17 d’abril, a les 20 h, 
emmarcada en els actes de celebració de la Diada de Sant Jordi.

Introducció a la informàtica.• 

Introducció al processador de • 
textos

Blogs de cuina• 

Correu electrònic• 

 Full de càlcul bàsic• 

 Full de càlcul avançat• 

 Fotografia digital• 

Introducció a navegar per • 
Internet

Trobareu tota la informació dels cursos que ofereix a la web: http://
omniariudoms.wordpress.com/2013/01/14/cursos-2013/
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Dóna’n una mica!
Calendari 2013 de donacions de sang 
a Riudoms (horari de tarda):

• Dilluns, 11 de març, al Casal Riudomenc.

• Dilluns, 8 de juliol, al Casal Riudomenc.

• Dissabte, 10 d’agost, a la Fira de l’Avellana.

• Dilluns, 30 de setembre, al Casal Riudomenc.

• Dilluns, 9 de desembre, al Casal Riudomenc.

Signatura d’un conveni de col·laboració 
amb l’Obra Social “La Caixa”

El passat més de desembre de 2012, l’Ajuntament de Riudoms i l’Obra 
Social “la Caixa” varen signar un conveni de col·laboració a través del qual 
l’entitat financera ha fet una nova aportació de 3.000€ per tal de poder 
continuar desenvolupant el programa “RIUDOMS SOLIDARI AMB LA 
GENT GRAN”. Aquesta col·laboració, que va néixer l’any 2011 amb motiu 
de la posada en funcionament de l’esmentat programa, ha garantit que les 
persones d’edat avançada que viuen soles i sense recursos disposin d’un 
àpat calent al dia.

La Fundació Beat Bonaventura 
demana col·laboració

Solidaritat en temps difícils

Donat que el procés de canonització 
del fill il·lustre de Riudoms beat 
Bonaventura Gran continua endavant, 
la Fundació Beat Bonaventura que 
impulsa de manera coordinada amb 
la Confraria del Beat i la Parròquia 
de Riudoms impulsen aquest procés, 
demanen a tot Riudoms el seu 
recolzament en el tram final i més 
costos de la tramitació.

Podeu obtenir més informació a 
través del president Marc Torres o la 
Parròquia de Riudoms.

L’Escola de Futbol Baix Camp dóna a 
Caritas 60 litres de llet i 60 Kg de sucre
L’Escola de Futbol Baix Camp de Riudoms va lliurar a les responsables 
de Caritas de Riudoms aquests aliments que poden ser molt útils a 
les famílies que estan passant moments de molta necessitat.

Aquest gest de solidaritat 
reflexa els valors que 
volen transmetre els 
responsables d’aquesta 
escola. Caritas i l’Escola 
de Futbol Baix Camp 
animen a altres entitats i 
empreses a fer un esforç 
conjunt per a ajudar els 
mes necessitats.

Tots amb l’Ekon!
Dissabte 2 de febrer el Grup Independent d’Art ens va oferir 
l’espectacle solidari “Cantant amb el temps”.

L’actuació, completament de caire amateur, combina números tipus 
play-back amb peces d’estil còmic.

L’acte es va dur a 
terme al teatre del 
Casal Riudomenc i 
els 2.707 € recollits 
es van lliurar a la 
família de l’Ekon 
Senín, un nen de 
2 any que pateix 
u n a  m a l a l t i a 
irreversible.

Riudoms 2012
Berenar Bella Llar: . . . . . . . . 675 €
Festival Isabel Cros: . . . . . . 1.720 €
Llar d’Infants Picarols:  . . . . . . 205 €
Escola de Futbol Baix Camp:   .  .  176 €
Residència L’Onada:   .  .  .  .  .  .  850 €
Tió del Mercat de Nadal: . . . . . . 73 €
Bingo per la Marató:  . . . . . . 1.512 €
CD Riudoms: . . . . . . . . . . . 160 €
Club Patí Riudoms:   .  .  .  .  .  .  .  860 €

Recuperació del Sopar de la Fam
Mans Unides ha reprès l’activitat a Riudoms, després de dos anys 
d’inactivitat, per tal de seguir sensibilitzant i recaptar fons per a 
projectes de desenvolupament en el Tercer Món.

Dissabte 16 de febrer es va celebrar una nova edició del Sopar 
de la Fam a la Sala Multiús del Casal Riudomenc, amb una gran 
participació de quasi 300 persones i la col·laboració desinteressada 
d’entitats, comerços i voluntaris locals. Durant el sopar es va exposar 
el lema “No hi ha justícia sense igualtat”, que pretén promoure la 
igualtat entre sexes i l’autonomia de la dona i la seva participació en 
la gestió de recursos i accés a la cultura.

Els diners recollits a Riudoms es destinaran a un projecte de Sierra 
Leone, que consistirà en millorar les infrastructures d’una escola per 
a noies, malmesa per deu anys de guerra.

Les dues noves responsables de Mas Unides a Riudoms són la 
Patrícia Domingo 656 337 293 i la Roser Torres 679 407 968, a qui 
desitgem una etapa ben profitosa.
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Novetats a les pistes de pàdel i tennis
Per tal de facilitar les 
reservesd’ús de les pistes 
de pàdel i tennis  via 
telemàtica s’ha efectuat 
una revisió del sistema, 
que ofereix aquest servei 
sense haver de pagar.

Us convidem a actualitzar 
el vostre perfil d’usuari, 
donat que properament 
s ’ implementarà una 
aplicació amb noves 

funcions que facilitarà la pràctica a Riudoms d’aquests esports.
Reserva hora a través de www.riudoms.reservarpista.com.

Nous equips desfibril·ladors,  
que ens poden salvar la vida

L’Ajuntament de Riudoms ha instal·lat dos 
equips desfibril·ladors portàtils per a donar 
servei en cas de necessitat, als equipaments 
esportius municipals i al Casal Riudomenc, 
que és on es habitualment es concentren 
un major nombre d’usuaris.

En cas que es detecti una situació d’aturada 
cardíaca, el temps de resposta pot ser vital. 
El personal que treballa en aquests espais 

ha estat format per a aplicar el procediment mínim establert fins 
l’arribada dels serveis d’emergència, a qui cal avisar immediatament 
a través del telèfon 112.

Quan parlem de seguretat, la valorem més per una percepció basada 
en les experiències personals que no pas en fets reals. Ens sentim 
més segurs quan ningú del nostre entorn ha patit cap fet delictiu, o 
si més no, si no en tenim constància.

Per tal que aquesta sensació de seguretat entre els veïns de Riudoms 
es basi en la nostra realitat, us oferim aquestes dades basades en 
la “Taula estadística comparativa interanual dels delictes i faltes”, 
comesos a Riudoms entre els anys 2011 i 2012.

Comparant la quantitat de fets delictius i faltes, constatem que s‘han 
reduït un 14%. Són significatives les reduccions de delictes contra 
la seguretat personal (reducció d’un 16%) o contra la seguretat 
col·lectiva (reducció d’un 32% i contra la salut pública (reducció d’un 
67%). Respecte els delictes contra el patrimoni (robatori i furt de 
vehicle: reducció d’un 80% i robatori amb força a l’interior de vehicles: 
reducció d’un 64%).

És significatiu que, tot i haver-se reduït el nombre de delictes, la 
quantitat de detencions s’ha mantingut, cosa que ens permet valorar 
positivament la millora de l’eficiència policial. Així, la seguretat a 
Riudoms està dins d’uns paràmetres acceptables. Tots sabem que la 
seguretat absoluta no és possible i hem d’entendre aquestes dades 
com a resultat d’una col·laboració contínua i intensa entre el nostre 
Cos de Vigilants i el Cos de Mossos d’Esquadra.

“Joan Guinjoan, íntim. Les arrels del compositor riudomenc”

El diumenge 20 de gener, coincidint amb la 
festa major de Sant Sebastià, es va presentar 
a l’institut Joan Guinjoan, el llibre “Joan 
Guinjoan, íntim. Les arrels del compositor 
riudomenc”, dels autors locals Anton Marc 
Caparó Pujol i M. Eugènia Perea Virgili. 
Aquest acurat treball sobre el fill il·lustre de 
Riudoms ha estat editat pel CERAP, forma 
part de la col·lecció Quaderns de Divulgació 
Cultural amb el número 27 i ha comptat amb 
el suport de l’Ajuntament de Riudoms.

La presentació, que va omplir de veïns i 
amics l’institut riudomenc, va comptar amb la 

presència del músic i compositor homenatjat, 
dels coautors del llibre abans esmentats, del 
director adjunt per a temes artístics del Palau 
de la Música Catalana Sr. Víctor Garcia de 
Gomar, de la directora M. Teresa Molas i de 
l’alcalde Josep M. Cruset, que amb les seves 
intervencions van lloar Joan Guinjoan. 

Aquesta nova biografia del compositor 
comprèn els anys de la seva infància i 
adolescència a Riudoms on s’aprofundeix 
en les influències familiars, socials, culturals 
i  re l ig ioses que acabar ien 
caracteritzant la seva extensa 
obra, mereixedora de nombrosos 
p r e m i s  i  r e c o n e i x e m e n t s 
internacionals, com també dels 
seus inicis en el món de la música, 
des de Riudoms fins a París.

A l’acte hi van assistir professors, 
alumnes i veïns riudomencs que 
-omplint la sala d’audiovisuals 
de gom a gom- van seguir els 
parlaments amb gran interès. 

L’acte va acabar amb l’oferiment d’una 
copa de cava i fruits secs que servien amb 
diligència alumnes de 3r d’ESO.

Molts assistents van demanar al compositor, 
a l’autor i a l’autora -que és ex-alumna de 
l’institut- que els signessin i dediquessin l’obra 
biogràfica.

El dimecres 20 de febrer, aquest llibre també 
va ser presentat a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya, cosa que dóna encara més relleu 
a aquesta novetat editorial.

La seguretat, quelcom més que una percepció
Actuacions policials recents

El 19 de febrer la Policia 
Nacional va dur a terme un 
espectacular desplegament al 
nostre poble. Concretament 4 
dotacions de la Policia Judicial 
i una furgoneta d’anti-avalots 
es van desplegar al voltant 
del Carrer Major i la Plaça de 
l’Om, en una acció coordinada 

entre altres pobles per tal de detenir els components d’una banda 
organitzada d’estafadors.

Havent rebut l’ordre del jutjat, es va entrar al domicili del Carrer Major, 
38, on es va detenir una parella de nacionalitat romanesa. Aquesta 
actuació va comptar amb el suport de la Guardia Urbana.

En una altra ocació, es va avisar a la Guàrdia Urbana de que una 
persona havia estat víctima d’una estrebada al Raval de Sant Francesc 
i li havien robat el moneder amb diners i documents. Després d’una 
recerca i persecució, es va poder detenir el lladre al Camí de Sant 
Domingo. Es van poder recuperar tots els diners i la documentació. 
L’individu, de nacionalitat marroquina, va ser lliurat als Mossos 
d’Esquadra per a passar posteriorment a disposició judicial.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

 

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 
mes de novembre tenien un component que les 
feia diferents a les anteriors. 

Aquest fet especial va fer que els programes 
electorals dels partits reflectissin, en un sentit 
o un altre, allò que una gran part del poble de 
Catalunya va expressar en la multitudinària 
manifestació de l’Onze de Setembre de 2012. 
Aquest fet és el dret a decidir quin ha de ser el 
nostre futur.

Donat que cap partit va obtenir una majoria 
prou amplia per a poder-ho seguir el procés en 
solitari, es va acordar la signatura d’un pacte 
de govern entre Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Catalunya, amb el doble objectiu 
de donar la necessària estabilitat al Govern de 
la Generalitat i el de treballar per preparar i fer 

possible una consulta on el poble català pugui 
expressar la seva voluntat de decidir quin ha de 
ser el camí a seguir.

Aquest pacte, com era d’esperar, ha estat 
objecte d’atacs, malfiança i rebuig per part 
d’alguns partits, persones i organismes que 
pretenen emmascarar la seva voluntat de negar 
al poble de Catalunya el seu dret a decidir, amb 
justificacions de qualsevol tot tipus.

Aquesta situació, que pot semblar una qüestió 
de partits i que no afecta gaire als ciutadans 
és un indicador clar que, al final, la divisió és 
únicament entre els que pensem que el dret a 
decidir és un dret democràtic i els que no.

En aquests moments tan delicats, les qüestions 
de forma haurien de quedar al marge, deixant-

les per un futur, quan aquest futur estigui 
definitivament a les nostres mans.

És per això, que des de la nostra visió riudomenca, 
valorem aquest pacte de govern entre CiU i ERC, 
com un pacte de responsabilitat imprescindible 
per a garantir la governabilitat del país i a la 
vegada assegurar que es pugui exercir el nostre 
dret a decidir durant aquesta legislatura i és per 
això que de la mateixa manera donem suport 
a les accions que des del nostre poble, puguin 
contribuir a arribar a la bona fi del procés.

A continuació transcrivim part de l’article 
presentat el 15/11/2012 i que expressament no 
va ser publicat en la passada edició del butlletí 
de gener i sense que se’ns hagi donat cap 
explicació per part de l’equip de govern:

“Ja fa una pila d’anys que ERC té representació 
a l’Ajuntament i des de sempre els seus regidors 
han lluitat tant per millorar la qualitat de vida dels 
riudomencs com per realitzar propostes que 
ajudessin en l’avançament de la consciència 
individual i col·lectiva cap a la transició d’un 
estat propi.

Malauradament tant les propostes alternatives 
que intenten millorar l’economia de les famílies 
locals (al·legacions a ordenances, precs, 
propostes per millorar serveis,...) com les que 
identitàries nacionals tant en l’àmbit de Riudoms 

com català, han estat refusades pel successius 
governs de CiU.

Les propostes, al·legacions, precs o mocions 
que ha formulat ERC han estat meditades 
i avaluades abans de presentar-les i són 
perfectament realitzables.

Algunes d’elles han sorgit d’escoltar membres 
d’entitats o queixes de la societat civil, per 
la qual cosa no s’entén com es rebutgen 
sistemàticament.

N’hi ha que després de rebutjar-les, les han 
acabat executant l’equip de govern fent-les seves 
(promoció de comerços locals, ordenances 
diverses, pàrquing de camions,...).

Recentment tenim diferents exemples que 
demostren que les propostes que efectua ERC 

són transversals i avançades en el temps. Així 
l’ANC, ha sol·licitat de l’Ajuntament un impuls 
a iniciatives nacionals, que ERC ja havia 
presentat (fills il·lustres als Germans Nebot 
i placa commemorativa), moció per declarar 
Riudoms territori lliure català, penjada de 
l’estelada a l’entrada del poble o adhesió de 
Riudoms a l’AMI”.

Això demostra que ERC no va errada en les 
propostes, més quan algunes d’aquestes 
havien estat rebutjades i quan les ha suggerit 
un col·lectiu diferent al d’ERC aquestes ara si 
que les prenen com a vàlides.

Es fa necessari un nou model de fer política, 
que siguin les persones per davant dels partits, 
que plantin cara als bancs, que facin  costat a 
la gent que pot perdre la seva casa, als que 
estan a punt de perdre el subsidi de l’atur, els 
ajuts, subvencions, les pagues dobles, els que 
no poden seguir estudiant per l’increment de 
taxes, les solucions que ens donen fins ara no 
produeixen els resultats necessaris.

En aquest sentit el PSC de Riudoms ha presentat 
unes mocions, on també s’hi ha sumat ERC i 
que CIU també ha votat a favor, per demanar 
la paralització dels desnonaments, la dació en 
pagament i el lloguer social, cal una intervenció 
urgent de les administracions públiques per 
tal de fer front als efectes de l’actual i creixen 
problemàtica i cal, també, la reforma del marc 
legal vigent per tal de reduir les situacions  

de sobreendeutament, limitant els efectes 
d’aquesta situació en la renda familiar per evitar 
que esdevingui un factor d’exclusió social.

També de la iniciativa del PSC s’ha aprovat 
per unanimitat reclamar a l’estat espanyol que 
no centrifugui el seu dèficit amb Catalunya i 
demanar al govern de Rajoy que revisi a l’alça 
l’objectiu de dèficit imposat a Catalunya el 2013 
passant del 0,7%, al 2% del PIB, atès que 
Catalunya, a traves del govern de la Generalitat, 
ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, fen 
retallades monumentals, incomplint a vegades 
amb els objectius europeus. Que retalli en 
despesa militar i no en sanitat i cultura i que 
deixi d’asfixiar les administracions, que com la 
Generalitat i els Ajuntament, són els veritables 
prestadors de serveis a les persones.

També s’ha aprovat per unanimitat la moció 
en defensa del català i Riudoms per la 
Independència. Creiem necessari una resposta 
conjunta i contundent en defensa al model 
d’escola en Català, dels nostres mestres i dels 
nostres alumnes. No tenim cap dubte amb el dret 
a decidir, amb canvis a la constitució, millores 
fiscals i un tracte just per Catalunya.

un pacte de legislatura

No, perquè ho proposa Esquerra...

Primer les persones
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abril de 2013
Entrades a la venda a partir del 4 d’abril de 2013

COMPRA LES TEVES ENTRADES TAMBÉ PER INTERNET:  www.casalriudomenc.cat

Si tens entre 11 i 17 anys (ambdós inclosos) 
i estàs empadronat a Riudoms... fes-te soci!!!

anys?ja tens11vols ser soci del local jove?

C. Major, 52, 43330 Riudoms
De dilluns a divendres, de 10.00 h a 14.00 h 
i dilluns a la tarda, de 17.00 h a 19.30 h.

El pare, mare o tutor haurà de portar tota la documentació i fer efectiu 
el primer pagament a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms.
Quota individual: 10 € al mes. 
Quota familiar (més d’un fill): 15 € al mes.

COM FER-SE SOCI:

El Local Jove “EL MERCAT” (Antic Mercat Municipal) està pensat per a 
què els joves de Riudoms trobin un espai comú de reunió i diversió.

El local disposa de dues grans sales: la sala de jocs, amb billar, 
futbolí, tennis taula i dards; i la sala polivalent on es poden fer tot 
tipus d’activitats, així com jugar a jocs de taula (parxís, escacs, 
cartes...) jugar a la Play Station o celebrar festes d’aniversaris.

Durant l’any, i a través de la creació d’una comissió de socis/es , 
també s’organitzaran concerts, campionats de tennis de taula, tallers, 
xerrades, campionats d’escacs...

El local està sempre dirigit i vigilat per un responsable de l’espai.

HORARI DEL LOCAL JOVE:
Divendres: de 20.00 h a 24.00 h
Dissabte: de 18.00 h a 01.00 h
Diumenge: de 18.00 h a 22.00h

EL LOCAL:

NOVA EDAT
d’inscripció:


