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DIsTRIbuCIó gRaTuïTa

El diumenge 22 de desembre de 2013 el President de la Federació Catalana de Futbol i l’alcalde de Riudoms van signar l’important acord

Fa anys que des de 
l’Ajuntament de Riudoms 
estem treballant per a fer 
possible la construcció 
d’un cap de gespa artificial 

al nostre poble. És evident que, en els temps 
actuals, la principal dificultat és trobar l’encaix 
econòmic que permeti fer la inversió sense posar 
en risc l’economia municipal.

Actualment, en les administracions del nostre 
entorn immediat no hi havia la possibilitat 
d’aconseguir cap tipus d’ajuda econòmica per 
aquesta inversió. Així doncs, ens vam posar en 
contacte amb el Consejo Superior de Deportes 
per tal d’estudiar si hi havia alguna possibilitat de 
col·laboració econòmica. Posteriorment, i com a 
resultat d’aquelles converses, ens vam posar a 
treballar amb la Federación Española de Futbol i 
finalment amb la Federació Catalana de Futbol.

Han estat anys d’intens treball, de llargues 
gestions i d’esforços importants. Sempre portats 
amb la discreció necessària per poder aconseguir 
l’objectiu fixat. Però, com passa habitualment, 
l’esforç i la dedicació dóna el seu resultat i a hores 
d’ara tenim una excel·lent notícia: la Federació 
Catalana de Futbol i l’Ajuntament de Riudoms hem 
arribat a un acord per tal de fer realitat l’adequació 
de les nostres instal·lacions esportives.

Però aquest acord amb la Federació té una 
dimensió i repercussió que va molt més enllà: el 
nostre poble esdevindrà el Centre de Tecnificació 
i Formació de futbol i futbol sala, a Tarragona, de 
la Federació Catalana de Futbol i això permetrà 
la construcció completa de dos camps de gespa 
artificial d’última generació i la remodelació i 
ampliació dels vestidors. Una inversió total de 
1.200.000€, dels quals 1.070.000€ van a càrrec 
de la Federació Catalana de Futbol.

En definitiva, un acord que marcarà un abans i un 
després per al nostre poble, no només pels usuaris 
de les instal·lacions esportives, sinó per tots els 
veïns. Riudoms disposarà d’unes instal·lacions 
modèliques i a més esdevindrà el referent de la 
Federació Catalana de Futbol a tot el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Ara queden mesos de tràmits administratius per 
poder iniciar les obres a mitjans d’any 2014. Mesos 
en que treballarem junts totes les parts implicades. 
Mesos en que la Federació Catalana de Futbol, 
l’Ajuntament de Riudoms i el CD Riudoms - Baix 
Camp Escola de Futbol, continuarem sumant 
esforços per a fer realitat aquest important 
projecte.

  Josep M. Cruset Domènech
alcalde
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90 anys del CD Riudoms

Les dues escoles de futbol 
s’uneixen en un únic club

Aquesta temporada 2013-2014 serà recordada de manera molt especial 
pels amants del futbol riudomenc degut als grans avenços que s’han pogut 
aconseguir. Després de molt de temps de negociacions, i com s’informa 
en l’article de l’Alcalde d’aquest número, s’ha signat el conveni entre 
l’Ajuntament de Riudoms i la Federació Catalana de Futbol per a establir 
a Riudoms el Centre de Formació i Tecnificació d’aquesta Federació i el 
que suposarà una important aportació de més d’un mil·lió d’euros per a la 
construcció de dos camps de gespa artificial i diverses millores més.

Aquest important acord ha coincidit en el temps en dos altres fets també 
molt rellevants:

Per un costat la celebració dels 90 anys de la fundació del CD Riudoms, • 
amb la presència de diverses autoritats i la presència i reconeixement als 
actuals membres del Club, així com als que durant aquestes dècades han 
fet possible la continuïtat de l’entitat més antiga de l’esport riudomenc.

Per altra banda, i també després de molts mesos de negociacions s’han • 
fusionat les dues entitats dedicades a la pràctica del futbol. Sota el nom 
de CD Riudoms - Baix Camp Escola de Futbol, la nova entitat formarà els 
joves esportistes que en fer-se grans tindran l’oportunitat de jugar a l’equip 
amateur del CD Riudoms. Sens dubte, un gran acord que ajudarà a assolir 
majors èxits sota uns únics colors. L’enhorabona a les dues entitats!!

El dissabte 18 de gener de 2014 va tenir lloc l’acte oficial de celebració dels 90 anys de la fundació del Club Deportiu Riudoms

Acte d’estrena de la nova equipació que s’ha triat en motiu de la unificació de les dues anteriors escoles de futbol base
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actuacions dels serveis Públics
Manteniment dels camins municipals
Per tal de garantir un bon accés a les finques agrícoles la Regidoria 
d’Agricultura ha impulsat diverses tasques de manteniment en els camins 
municipals del terme.

Concretament, s’han arreglat els clots i desperfectes que han aparegut 
degut a les pluges. A la vegada, s’han desbrossat els laterals dels camins 
que tenien un excés de vegetació, generalment canyes i esbarzers que 
dificultaven el pas de vehicles.

Reparada la connexió del Barranc de 
la Cambra amb la Riera de Maspujols
Molt sovint les fortes avingudes d’aigua malmeten la confluència entre el 
Barranc de la Cambra i la Riera de Maspujols, afectant de manera important 
el camí que transcorre paral·lel a la riera, així com el que va per sobre del 
Barranc de la Cambra.

És per aquesta raó que s’ha consolidat aquesta intersecció amb la 
construcció d’una escullera per tal de reduir els danys ocasionats en futures 
rierades de caràcter moderat.

Actualitzant la senyalització vial
La Brigada Municipal està executant una campanya de repintat de tota la 
pintura vial del poble. Aquesta és una actuació que es fa periòdicament 
per a mantenir en bon estat la senyalització vial. A més a més, s’han fet 
diverses modificacions circulatòries que ha donat com a resultat una major 
seguretat en el trànsit de vehicles i vianants.

Canalització del Barranc del Portal
Mitjançant una subvenció de 60.000€ concedida per la Diputació de 
Tarragona, l’Ajuntament ha canalitzat un tram de 100 metres del Barranc 
del Portal.

La consolidació d’aquest tram de barranc s’ha fet amb una escullera de 
pedres d’uns 1.000 kg cadascuna i aplicant formigó a la solera. A més a 
més, s’ha aprofitat l’actuació per ampliar la secció de pas, garantint així 
que pot transportar una major quantitat d’aigua en cas de rierada.

Amb aquesta actuació, s’ha eliminat el risc de que les successives avingudes 
d’aigua s’enduguessin el tram final del carrer Verge de Montserrat, que 
s’havia anat degradant amb les últimes pluges torrencials.

Finalment, i aprofitant les obres, la Brigada Municipal ha instal·lat una tanca 
metàl·lica a cada banda que evitarà que s’hi pugui caure. Igualment, s’ha 
enjardinat tota la zona per a deixar-la en òptimes condicions.
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Restaurats els jocs infantils  
de diferents places

Els jocs infantils es van degradant per l’efecte del temps i de l’ús diari. 
Així doncs s’han restaurat amb pintura bicomponent de llarga durada 
i s’han reparat els elements danyats. Amb aquesta actuació els jocs 
tornen a estar a disposició dels més petits amb les màximes garanties 
de seguretat.

Millores en la seguretat  
de la Carretera de La Sènia

Recollint la petició dels veïns d’aquesta zona del poble, l’Ajuntament de 
Riudoms va fer saber al Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
la necessitat d’habilitar unes cunetes remuntables i un pas elevat en el tram 
urbà de la Carretera de La Sènia.

La finalització d’actuació ha permès millorar la seguretat dels vehicles, 
ja que s’ha augmentat l’amplada total de la carretera i habilita un espai 
d’aparcament en el que els cotxes no són un risc per la circulació.

Per altra banda, el pas elevat millora la seguretat dels vianants que creuen 
la carretera, així com la dels vehicles que circulen, ja que ho fan a una 
velocitat menor.

Dotació per a l’adquisició d’un camió 
grua per la Brigada Municipal

Mitjançant una subvenció 
de 20.000€ provinents de 
la Diputació de Tarragona 
s’ha adquirit un camió 
amb plataforma giratòria 
telescòpica.

Aquesta grua permet 
reali tzar treballs f ins 
a 15 metres d’alçada: 
manteniment i millora 
de l’enllumenat públic, 
manteniment i millora de 
les façanes i teulades 
dels edificis municipals, 
e s p o r g a  d ’ a r b r e s , 
tractaments a les palmeres 
o la col·locació d’elements 
festius, informatius o 
decoratius, etc.

Els nens de l’Escola Cavaller Arnau 
visiten l’Ajuntament per conèixer  

el funcionament dels Serveis Públics
En el marc de les visites de formació que fan els més petits del nostre 
poble, els alumnes de tercer de primària de l’Escola Cavaller Arnau van 
visitar l’Ajuntament de Riudoms per interessar-se pel dia a dia dels diferents 
Serveis Públics. La trobada també va servir per a fer aportacions sobre 
temes que els interessen.

Posteriorment es va fer una activitat en la que ells mateixos van poder 
col·laborar a plantar diferents espècies de plantes que s’utilitzaran d’aquí 
uns mesos per a enjardinar zones verdes de Riudoms.
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Els canvis introduïts asseguren a tothom poder seguir oferint a Riudoms una rebuda molt especial a ses Majestats els Reis d’Orient
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REIs 2014
Estrenem un nou format de rebuda

En els darrers anys ha anat augmentant de manera significativa els assistents a 
l’arribada dels Reis d’Orient a Riudoms, cosa que anima l’organització a seguir 
millorant l’acte. En el recorregut tradicional o quan tothom era a la plaça de 
l’Om no hagués sigut fàcil l’accés dels serveis d’emergència o fer una sortida 
ordenada del públic en cas que s’hagués produït algun tipus d’incident.

Així doncs, amb la normativa actual, es feia del tot necessari revisar el tram final 
de la cavalcada per poder seguir oferint amb garanties de seguretat i tranquil·litat 
l’arribada dels Reis d’Orient.

aquest canvi ha estat molt ben acceptada pels assistents i alhora s’ha pogut 
reduir la durada de tot l’acte i oferir una arribada més solemne, alhora que ha 
permès que els Reis entressin molt més en contacte amb els més petits a través 
del passadís central de la plaça de l’Església.

De part de Melcior, gaspar i baltasar un màgic agraïment a les més de cent 
cinquanta persones que van participar en aquesta cavalcada tan especial i a 
totes les persones que els vau anar a rebre.
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Riudoms celebra  
la festa del beat bonaventura

Durant el quart cap de setmana del mes de novembre, el poble de Riudoms 
recorda a través de diversos actes religiosos i festius la figura d’un dels 
seus fills il·lustres més estimats, el franciscà Miquel Gran, conegut com el 
Beat Bonaventura.

Així, els dies 23 i 24 de novembre van tenir lloc actes com ara la missa 
concelebrada, la processó amb l’urna del Beat, l’Homenatge a la Vellesa amb 
l’actuació d’alumnes de l’Escola de Música, teatre i ball al Casal Riudomenc 
i enguany també la posada en servei de l’ampliació del CAP.

Els homenatjats a la Festa de la Vellesa reben un merescut reconeixement

La Missa del beat compte amb la presència de la comunitat franciscana. L’alcalde ofereix un ciri, acompanyat de la Pubilla i l’Hereu

La processó recorre els carrers del nucli antic L’Escola de Música acompanya els actes del beat
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L’Ajuntament de Riudoms i la Fundació Gaudí s’han adherit a la 
“Declaració de Mataró” per tal donar suport a les accions que tinguin 
la voluntat de treballar conjuntament i coordinadament en la defensa, 
preservació i difusió del patrimoni de l’arquitecte Antoni Gaudí.

L’acte va tenir lloc dissabte 23 de novembre de 2013 a la Nau 
Gaudí de Mataró, emmarcat en les actes de commemoració del 130 
aniversari de la construcció de la primera obra signada per Antoni 
Gaudí, una nau de blanqueig de teixits per a la “Sociedad Cooperativa 
La Obrera Mataronense”.

Ordre de signatura (ordenats per ordre cronològic de construcció dels 
edificis, excepte la Nau Gaudí, i per ordre alfabètic les institucions i 
entitats que no tenen edificis):

Sra. Anna Herrero Estabanell, per la propietat de la Casa • 
Vicens.

Sr. Esteve Camps, president delegat de la Basílica de la Sagrada • 
Família.

Sr. Oriol Silvestre, Responsable de Comunicació i Relacions • 
Externes del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura, de 
la Universitat de Barcelona, pels Pavellons de la Finca Güell.

Sra. Carme Perella, directora del Palau Güell de la Diputació de • 
Barcelona.

Sra. Maria José Monserrat, directora general del Col·legi Santa • 
Teresa-Ganduxer de Barcelona.

Sr. Miquel Domènech, responsable tècnic del Consorci de la • 
Colònia Güell.

Sra. Amèlia Roche, propietària de la Torre Bellesguard.• 

Sr. Carles Domingo, Comissionat d’Alcaldia de Coordinació • 
Institucional de l’Ajuntament de Barcelona, pel Park Güell.

Sra. Nina Bernat, consellera delegada de la Casa Batlló.• 

Sra. Marga Viza, directora de Cultura de la Fundació Catalunya • 
La Pedrera.

Sr. Miquel Domingo, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de • 
Reus.

Sr. Eudald Salvat, alcalde accidental de l’Ajuntament de Riudoms • 
i president de la Fundació Gaudí de Riudoms.

Sr. Gustavo García Gabarró, president dels Amics de Gaudí.• 

Sr. Jaume Sanmartí, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat • 
Politècnica de Catalunya.

Sr. Lluís Comeron, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.• 

Sr. Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya.• 

Il·lm. Sr. Joan Mora, alcalde de Mataró per la Nau Gaudí.• 

Acabada la signatura, es va cedir la paraula al pianista i compositor 
riudomenc Joan Guinjoan Gispert que va interpretar un fragment de 
la “Sintonia en homenatge a Antoni Gaudí”, inspirada en la música 
de la Setmana Santa de Riudoms.

Els parlament finals van anar a càrrec de Santi Vila, conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Joan Mora, 
alcalde de Mataró.

Donat que la data i l’hora de la signatura d’aquest document coincidia 
amb la Festa del Beat Bonaventura i la posada en servei de l’ampliació 
del CAP, l’alcalde de Riudoms Josep M. Cruset, va fer una delegació 
de l’alcaldia per a que en la signatura d’aquest document Riudoms 
hi fos representat per la seva màxima figura institucional.

El nostre més sincer agraïment a l’Ajuntament de Marató i al seu 
alcalde Joan Mora, així com al comissari de l’Any Internacional Gaudí 
i de l’Any Mataró 130, Daniel Giralt-Miracle per haver permès al poble 
de Riudoms l’oportunitat de formar part d’aquest acte tan rellevant 
en l’univers gaudinià.

LA FUNDACIÓ GAUDÍ I L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS SIGNEN  
LA “DECLARACIÓ DE MATARÓ”

aquest col·lectiu impulsarà la celebració del 1r Congrés Mundial sobre gaudí a barcelona del 6 al 9 d’octubre de 2014
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CLUB DE LECTURA AMB COIA VALLS
El dimecres 11 de desembre, el Club de Lectura “Llibres, cafè i 
avellanes de Riudoms” de la biblioteca municipal va tenir el goig de 
comptar amb l’assistència de l’escriptora reusenca Coia Valls autora, 
entre altres, del llibre “La princesa de Jade” que s’ha llegit aquest mes. 
La Coia va explicar com havia creat la història, quins recursos havia 
utilitzat i com, gràcies a la novel·la, havia descobert altres móns que 
fins llavors desconeixia. En una tertúlia molt agradable, els assistents 
van tenir l’ocasió de preguntar-li directament tots aquells dubtes o 
impressions que havien anat trobant durant la lectura de la novel·la. 
L’autora, que actualment viu a Tarragona, va venir acompanyada pel 
seu company, l’escriptor i fotògraf Xulio Ricardo, que és l’autor de la 
foto amb els participants.

El Club de lectura de la Biblioteca de Riudoms us convida a formar-ne 
part gratuïtament. Periòdicament rebem la visita dels propis autors 
dels llibres que llegim. Us fem saber que durant el mes de febrer ens 
visitarà l’escriptor local Josep M. Riu que ens comentarà el seu llibre 
de poemes “Les flors del mas”.

La tertúlia amb l’escriptora va resoldre dubtes i motivar els assistents

CARITAS  PARROQUIAL DÓNA 
GRÀCIES AL POBLE DE RIUDOMS

Gran Recapte d’Aliments

Els dies 29 i 30 de novembre Riudoms va sumar-se al Gran Recapte 
d’Aliments, promogut pel Banc d’Aliments, amb la col·laboració dels 
supermercats Dia, Suma, Spar i Esther. Dins d’aquesta campanya, l’Escola 
de Futbol de Riudoms també va fer una aportació d’aliments. Tot el que es 
va recaptar, uns 2.600 kgs d’aliments, es va posar a disposició de Caritas 
Parroquial de Riudoms.

Campanya de Nadal

Per altra banda, els dies 16,17 i 18 de desembre a la Parròquia es va fer la 
recollida d’aliments adients al Nadal. En aquesta acció també hi van prendre 
part les Escoles Beat Bonaventura i Cavaller Arnau, l’INS Joan Guinjoan i 
la Bella Llar. Tot el que s’ha recollit ha permès que Caritas pugués preparar 
cinquanta-sis cistelles d’aliments per famílies que viuen al nostre poble i 
que estan vivint moments dificils.

L’AMPA de l’Escola de Música va tenir l’iniciativa de fer una recollida de 
productes d’higiene personal a favor de la nostra entitat.

Fotografia Mateu, com cada any per aquestes dates, ens aporta joguines 
i productes d’higiene personal que recull a canvi d’obsequiar amb una 
fotografia nadalenca al donant.

Moltes gràcies a totes les persones i entitats que ens han ajudat a fer 
possible el nostre objectiu de solidaritat amb els més necessitats. 

Desitgem que el Nou Any ens aporti llum i esperança per afrontar els reptes 
que ens proposem. Feliç 2014 .

Concurs de Pessebres 2013
La regidoria de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Riudoms organitza per 
segona vegada aquest concurs i el veredicte del Jurat és:

Millor pessebre infantil (jocs i llibres valorats en 100€): • Èlia Torres Rovira

Pessebre més original (premi de 100€): • Josep M. salvadó Pujol

Millor pessebre (premi de 100€): • antònia Ortiz Rodríguez

El Jurat estava format per representants de les diferents AMPA de Riudoms 
a qui donem les gràcies per la seva col·laboració. L’enhorabona als 
guanyadors i l’agraïment als més de 20 participants. Fins l’any vinent!

Aquests són els diners recollits en les 
diferents activitats, que en tinguem 
constància, a favor de la Marató de TV3.

bERENaR DE “La bELLa LLaR”:  . . . . . . . . . . 738€
LLaR D’INFaNTs PICaROLs:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 448€
EsCOLa bEaT bONaVENTuRa:  . . . . . . . . . . . 460€
REsIDÈNCIa “L’ONaDa”:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 897€
gRuP INDEPENDENT D’aRT:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100€
FEM EsPORT, FEM RIuDOMs 
TRObaDa D’ENTITaTs EsPORTIVEs LOCaLs:   .  . 360€
FEsTIVaL PaTINaTgE C.P. RIuDOMs:   .  .  .  .  .  .  . 242€
MÚsICa PER La MaRaTó:  . . . . . . . . . . . . . . 797€
EL gRaN TIó DE NaDaL:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147€
EL bINgO DE La MaRaTó:  . . . . . . . . . . . . . 1.387€

TOTaL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.576€

Diners recollits a la Marató 2013

3a Edició de “Les Tapes de Gaudí”
Entre el 22 de novembre i l’1 de desembre vam celebrar a Riudoms la 3a 
ruta “Les Tapes de Gaudí”, amb l’objectiu de promoure el nostre poble a 
través seves possibilitats gastronòmiques i inspirades en la figura del nostre 
fill il·lustre més universal.

La valoració que en fan els 16 establiments participants i la Regidoria de 
Promoció i Comerç Local és molt positiva doncs, tot i el fred que va fer 
aquells dies, es considera que van servir-se més tapes que en la darrera 
edició, sense poder donar un número concret. És per això que estan animats 
a tornar a celebrar la propera edició durant la tardor de 2014.

Les més de 40 persones que van aconseguir un 
mínim de 12 segells van poder votar per la millor 
tapa i van participar en els sorteigs de diversos 
premis, amb els següents resultats:

Millor Tapa: Bar Pepe 2
Cap de setmana en algun lloc de 
Catalunya: Marta Figueras 
sopar a un establiment de la Ruta a 
Riudoms: Eva M. García 
sopar a l’as de Copes: Andrés Moya 

Durant la tardor de 2014 es farà la propera ruta de tapes Els Reis van repartir els premis del Concurs de Pessebres
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

Votar és la via. Tots units per un nou país.

aquesta és la nostra manera de fer.

A mesura que va passant el temps, l’Equip 
de Govern de Convergència i Unió anem 
donant compliment a tot allò que ens havíem 
compromès a les eleccions municipals.

Des de les coses més petites, com ara tenir 
el poble amb una bona imatge i estat de 
conservació fins les actuacions més grans i 
estratègiques per al futur de Riudoms.

Però, sense cap mena de dubte, tan important 
és treballar bé com la manera en la que fem 
les coses.

El soroll, les mitges veritats i la cerca de la 
divisió, tot i poder donar rendiment a curt termini, 
a la pràctica té un futur de molt curta volada.

Per això, en el dia a dia, des de Convergència 
i Unió, treballem amb discreció, sense generar 
malestar polític i refusant sempre la crispació 
amb altres grups polítics. Aquesta manera de 

fer és la gran clau de l’èxit de tot el que anem 
assolint:

Sense aquesta manera de fer no hauríem • 
aconseguit, en un passat recent, posar de 
nou en servei el Casal Riudomenc.

Sense aquesta manera de fer no hauríem • 
aconseguit que es fes a Riudoms la nova 
Escola Cavaller Arnau.

Sense aquesta manera de fer no hauríem • 
acabat l’ampliació del CAP i posar-lo plenament 
en servei.

Sense aquesta manera de fer no estaríem • 
fent les obres de l’entrada a Riudoms des de 
Montbrió.

I, entre moltes altres coses, sense aquesta • 
manera de fer no hauríem aconseguit que 
la Federació Catalana de Futbol escollís 

Riudoms per a instal·lar el seu Centre de 
Tecnificació i Formació.

De la mateixa manera que sense aquesta 
manera de fer no es farien els projectes que 
farem realitat en els pròxims mesos.

Altres opten per intentar fer augmentar la 
temperatura política. Nosaltres pensem que 
això perjudica directament el present i el futur 
de Riudoms.

És per això que no ens trobaran en segons 
quines provocacions i no canviarem la nostra 
manera de fer. Ens dedicarem, com hem fet 
sempre, a aprofitar el nostre temps i enfocar el 
nostre esforç a assolir tot allò que sigui el més 
profitós per a Riudoms. 

Que tingueu un molt Bon Nadal i millor entrada 
de l’any 2014.

Per fi tenim data i tenim preguntes, el 9 de 
novembre de 2014 votarem si:

vols que Catalunya sigui un Estat?• 

en cas afirmatiu, • vols que Catalunya sigui 
un Estat independent?

No és la pregunta que ERC desitjava, però 
per primer cop en la història els ciutadans 
de Catalunya serem convocats a votar sobre 
la independència. Aquesta doble pregunta 
concilia la voluntat d’incloure tots els 
partidaris del dret a decidir. L’acord històric 
entre les forces partidàries del dret a decidir 
atorga una majoria parlamentària amplíssima 
en favor de preguntar a la ciutadania sobre la 
independència.

Els partits s’han posat d’acord amb un 

fórmula de pregunta què no deixa cap dubte 
a la seva interpretació: la independència es 
guanya si tant a la primera, com en la segona 
pregunta, el Sí guanya al No. La victòria serà 
incontestable si més del 50% dels votants opten 
per l’Estat independent. La victòria és a les 
nostres mans, només cal que ens mobilitzem 
en aquest moment històric com sempre hem 
volgut fer.

ERC ja ha iniciat, amb la Festa del Fòrum del 
14 de desembre passat, la “campanya del 
sí i sí”. La revolució democràtica acaba de 
començar. Sabem que votar és la via, i ningú 
ens apartarà dels camins de la democràcia. La 
voluntat del poble s’haurà de manifestar a les 
urnes, i cap marc legal podrà impedir-ho, perquè 
seria antidemocràtic.

Des d ’ERC Riudoms,  ac tua rem en 
conseqüència i sense deixar de banda la 
política local, empenyerem amb força perquè 
tothom es sumi al Sí + Sí, organitzant actes, 
xerrades i exposicions.

Qui vulgui sumar-s’hi a les activitats que 
organitzarà ERC Riudoms, per col•laborar en 
la llibertat del nostre país serà benvingut. No 
dubteu de contactar amb nosaltres a través del 
mail riudoms@esquerra.org, de la plana web 
www.esquerra.cat/riudoms, a facebook.com/
erc.riudoms o al twitter @ERC_Riudoms.

Us hi esperem, perquè ho tenim a tocar dels 
dits: “Mai havíem arribat tan lluny, mai 
havíem sigut tants i mai havíem tingut tanta 
força”.

El grup Socialista demana que la realitat del 
teixit esportiu del nostre poble sigui tractat i 
reconegut com es mereix, perquè cal tenir en 
compte que l’estructura esportiva a casa nostra 
es sustenta gràcies a moltes persones que, de 
manera altruista i voluntària, fan que es pugui 
tirar endavant l’activitat diària de l’esport.

L’acord signat entre la Federació Catalana de 
Futbol (amb el seu president molt sensibilitzat 
amb la situació de les nostres intal·lacions) i 
l’ajuntament de Riudoms, per la construcció 
de dos camps de gespa artificial i la posada en 
marxa del Centre de Tecnificació i Formació de 
la Federació Catalana de Futbol al Camp de 
Tarragona, es el reconeixement a la feina ben 
feta d’un grup de gent molt implicada en el mon 
del futbol “C.D. Riudoms Baix Camp Escola de 

Futbol” i totes aquelles persones que fan us 
diàriament d’aquestes instal·lacions.

Felicitem-nos, doncs, tots per un acord 
d’entitats.

Tornem a ser a la fi d’un altre any, segurament 
molt complicat per molts, però el que ens 
governen continuen pensant mes amb ells 
mateixos que amb la gent que els va votar, son 
molts els que obliden que estan al servei del 
poble i no pas al contrari. Per sort no tots som 
així, farem el possible perquè els pressupostos 
de Riudoms tinguin en compte les persones.

Pot ser un any important pels catalans si les 
coses les sabem fer be i ens les expliquen 
be, no val dir nomes el que tots volem sentir, 

ens tenen que dir la veritat i nosaltres després 
decidir, tenim dret a decidir.

Us desitgem que gaudiu d’unes bones festes de 
Nadal i que encetem un 2014 amb esperances 
per a una millora en sanitat, educació i un millor 
futur per a totes i tots.
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La Regidoria d’Esports va organitzar a les instal·lacions esportives 
municipals, durant el matí de dissabte 14 de desembre, la Trobada d’Entitats 
Esportives Locals, un acte esportiu simultani amb la participació de les 10 
entitats que ofereixen la pràctica d’algun esport al nostre poble.

L’acte va consistir en una mostra dels esports que les entitats locals 
ofereixen, el repartiment d’una samarreta tècnica commemorativa amb el 
lema “Fem esport, fem Riudoms” i la realització d’una fotografia conjunta 
a la pista del pavelló. 

Trobada d’entitats esportives locals

Els Pastorets de Riudoms

Els dies 26 i 28 de desembre de 2013 es va representar al Casal Riudomenc l’adaptació de la tradicional obra Els Pastorets. 
L’elenc s’ha ampliat amb la incorporació de joves riudomencs que s’introdueixen per primera vegada en el món del teatre.

VERD
TINTA PLANA (SIGNO)
P-375

TINTA PER IMPRESSIÓ 
EN QUADRICROMIA
  CYAN 31%
  MAGENTA 0% 
  GROC 100%
  NEGRE 0%

VERMELL
P-485
EN QUADRICROMIA
  CYAN 0%
  MAGENTA 93% 
  GROC 95%
  NEGRE 0%

LILA
P-2665
EN QUADRICROMIA
  CYAN 67%
  MAGENTA 68% 
  GROC 0%
  NEGRE 0%

AMICS DE RIUDOMS AMPA BEAt BOnAvEntURA ClUB PAtí RIUDOMS ASSOCIACIó ESPORtIvA 
RIUDOMS

CD RIUDOMS ESCOlA fUtBOl 
BAIx CAMP

ClUB hADBOl RIUDOMS ClUB PADEl tEnnIS 
RIUDOMS

CERAPKARAtE RIUDOMS

1a edició  
dels Tallers de Nadal

Durant les tardes dels 2, 3 i 4 de gener es van dur a terme per primera 
vegada a les instal·lacions de l’Escola Cavaller Arnau, els Tallers de Nadal. 
Aquest nou projecte, ha substituït al Nadal Genial que es feia fins ara, i ha 
estat impulsat des de la Regidoria de Joventut i Lleure i l’Esplai del Casal i 
ha comptat també amb la col·laboració del Club Patí Riudoms, el CERAP i 
l’Associació el Trencadís.

Els nens i nens participants (des de P3 fins a 1r d’ESO) van poder realitzar 
diverses activitats i tallers, com ara ludoteca, jocs de taula, karaoke, manualitats, 
tallers pràctics o inflables. Us convidem a tornar-hi el Nadal vinent!


