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La tercera edició del concurs va tenir lloc el diumenge 
1 de maig al Parc de Sant Antoni i hi van participar més 
de tres-centes persones.

3r Concurs 
de Paelles

Presentació de la 
restauració dels 
capgrossos
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És habitual, quan rebem a 
Riudoms gent que ens visita 
de fora, que manifestin la 
seva sorpresa positiva per 
com troben el nostre poble. 
I sovint ens fan notar el bon 
funcionament d’aspectes que 
potser els riudomencs no 
valorem tant perquè hi estem 

acostumats a veure’ls cada dia.

Les raons que fan possible aquesta realitat són 
moltes i la suma d’esforços és variada tant des de 
les responsabilitats de l’Ajuntament com de les dels 
riudomencs.

Però en el dia a dia del carrer, hi ha qui té un paper 
clau en fer possible que Riudoms ofereixi el seu millor 
aspecte i serveis tant als del poble com als que ens 
visiten: la Brigada Municipal.

L’àrea de jardineria manté les places i espais verds 
cuidats i amb un aspecte acollidor pels petits i més 
grans. A més a més realitza la neteja d’herbes de 
tots els espais públics urbans i de l’entorn del poble, 
així com el manteniment de les xarxes de reg.

Per mantenir el poble net, des de l’àrea de 
neteja viària, es passa diàriament amb la nova 
maquinària pels carrers i espais públics, es buiden 
les papereres, es repassen cada dia els entorns 
de les bateries de contenidors i es passa per les 
cases a recollir els objectes voluminosos que es 
volen llençar.

Els electricistes fan el manteniment diari de la xarxa 
d’enllumenat públic, substituint les bombetes que 
es poden anar fonent i reparant les averies del 
sistema elèctric.

Els servei de pintura viària assegura l’òptima 
visualització de tota la senyalització horitzontal, 
passos de vianants, aparcaments de minusvàlids, 
etc. 

Per altra banda, el servei d’aigües garanteix el 
tractament previ de l’aigua per tal que aquesta sigui 
de qualitat, repara les fuites de la xarxa i en millora 
la configuració, i assegura el subministrament 
constant a tots els domicilis. A més a més, fa el 
manteniment de la xarxa de clavegueram i vetlla 
per la bona depuració de les aigües residuals.

I el servei d’obres s’encarrega de la conservació 
de voreres i carrers i porta a terme les obres 
de millora als espais públics per tal d’optimitzar 
constantment el seu funcionament. A més a més, 
realitzen el manteniment i millora de la senyalització 
vertical i dels elements que faciliten la seguretat 
en la circulació com ara les pilones o els passos 
elevats.

Però la feina de la Brigada Municipal va molt més 
enllà. Fa el manteniment i millora de tots els edificis 
i instal·lacions municipals com ara les escoles, els 
equipaments esportius, el cementiri municipal etc. Així 
mateix, s’encarrega de la conservació de l’extensa 
xarxa de camins municipals, de la neteja de l’entorn 
de la riera, gestiona la deixalleria municipal, fa la 
desratització i el control de plagues, fa el muntatge de 
les instal·lacions necessàries per a les festes i actes 
que es porten a terme durant l’any al poble, actua en 
totes les urgències que es puguin donar, etc.

Una feina feta habitualment des de la discreció. 
Una feina que es planifica curosament per obtenir el 
millor resultat afectant, el mínim possible, la vida dels 
riudomencs. Una feina que pot passar desapercebuda, 
però que el resultat dels professionals que hi treballen 
és clau pel Riudoms que tenim.

   Josep M. Cruset Domènech    
Alcalde

La Brigada Municipal, clau pel Riudoms que tenim
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Noves màquines per a les tasques de la Brigada Municipal

La Brigada Municipal ha efectuat la neteja de les rieres del terme municipal
Durant tres setmanes, s’ha fet la neteja de tots els trams de les rieres de Maspujols i d’Alforja que transcorren pel terme de Riudoms, amb 
maquinària contractada i amb personal de la Brigada Municipal. L’actuació ha suposat un cost aproximat de 10.000 €.

Instal·lació de coixins i marques de circulació a l’avinguda de Pau Casals

En les últimes setmanes, l’Ajuntament de Riudoms ha adquirit noves màquines per a facilitar el treball diari de la Brigada Municipal. Es 
tracten d’un remolc amb sistema de bolquet i fre d’inèrcia, per a utilitzar en tasques de jardineria; d’un braç desbrossador per a netejar 
els camins; i d’un elevador per a la poda dels arbres.

A l’avinguda de Pau Casals, s’han realitzat millores en la circulació viària amb la instal·lació de quatre coixins berlinesos a la cruïlla amb el 
carrer Arenal, que permeten la reducció de la velocitat, i amb la senyalització horitzontal dels dos sentits de la circulació del carrer. També 
s’ha col·locat un passamà per evitar que es creui corrents l’avinguda.

Aquesta actuació, àmpliament demanada per les famílies amb nens petits, és necessària per garantir la seguretat de la gran quantitat de 
persones que fan servir aquest punt com a pas entre un costat i l’altre de l’avinguda de Pau Casals.
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La Brigada Municipal ha construït, al costat del magatzem 
municipal, una caseta per deixar-hi temporalment els gossos 
abandonats que trobi la Guàrdia Municipal. 

D’aquesta manera, es garanteix que estiguin en un espai en bones 
condicions fins que siguin recollits per la protectora d’animals.

Riudoms celebra el Dia Mundial de 
l’Activitat Física

El dia 8 d’abril se celebra anualment el Dia Mundial de l’Activitat 
Física. Per aquest motiu, i amb la finalitat d’incentivar i conscienciar 
de la importància de practicar exercici físic, la Regidoria de Sanitat 
i la d’Esports van organitzar, el mateix divendres a la tarda, una 
ruta urbana de 3 km i, tot seguit, una classe d’Aerolatino al Pavelló 
Municipal d’Esports. 

L’Ajuntament i la Unió de Pagesos 
promouen una xerrada sobre l’olivera
L’Ajuntament de Riudoms, juntament amb Unió de Pagesos, 
va impulsar una jornada tècnica sobre “Plagues de l’olivera: la 
mosca i els corcs”, la qual va tenir lloc el dimarts 3 de maig a 
la sala d’actes de la Casa de Cultura.

Les xerrades es van centrar en l’explicació de les diferències 
dels tipus de corcs que poden afectar l’olivera i de les estratègies 
a seguir per al seu control, com també es va parlar dels diferents 
mitjans de lluita contra la mosca de l’oliva. 

Per tancar la jornada, es va dedicar una xerrada a informar 
sobre la situació actual de la plaga de quarantena Xylella 
fastidiosa.

Construcció d’una caseta per a 
gossos abandonats

Es restaura la pintura de diversos espais municipals
Des de fa unes setmanes, la porxada de la plaça de l’Església presenta una imatge més renovada, ja que s’ha repassat la pintura interior. En 
la mateixa línia, també s’ha pintat de nou la sala d’espera de l’edifici que acull les oficines del Jutjat de Pau i dels Serveis Socials.

Més de cent persones van assistir a la xerrada
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CAMPANYA PER CONTROLAR EL 

MOSQUIT TIGRE

Amb el suport de: 

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit. 
El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de 
les larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. 
L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un 
mètode eficaç per controlar-ne la plaga.

 QUÈ PODEM FER PER EVITAR-LO?
S’ha d’eliminar el màxim nombre de llocs d’acumulació d’aigua.

Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua:•	
       joguines, cendrers, gerros, galledes, piscines de plàstic, etc.

Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i basses.•	
Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los quan l’aigua s’hi acumuli.•	
Canviar l’aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua.•	
Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen.•	
Canviar l’aigua dels animals domèstics amb assiduïtat.•	
Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguin degudament coberts.•	
Tapar els forats de troncs i branques omplint-los amb sorra.•	
Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o desguassos.•	
Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua.•	
Eliminar la presència continuada d’objectes que en general puguin acumular aigua de pluja.•	

 
COM ES PODEN EVITAR LES PICADES?

Roba de màniga llarga i pantalons llargs (preferiblement de color clar), així com mitjons.•	
Si s’utilitzen repel·lents, cal tenir en compte que són productes químics: tan sols utilitzar-los a l’exterior, complint estrictament les condicions •	
d’ús sobretot pel que fa al nombre d’aplicacions diàries indicades: no aplicar a nens menors de dos anys, en nens més grans s’evitarà en la 
mesura que sigui possible, evitant sempre l’aplicació a les mans, ja que se les poden ficar a la boca o als ulls. No és recomanable aplicar a 
la roba. Quan no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó. Si presenteu qualsevol tipus de reacció a la pell, renteu bé 
la zona i consulteu amb el vostre metge.

 
QUÈ CAL FER SI EL DETECTEU?

En el cas que detecteu presència de mosquit tigre al vostre edifici o als voltants, convé eliminar •	 els punts amb aigua acumulada.
En el cas que trobeu ous o larves en recipients, cal abocar–los, i mantenir la vigilància a la zona. Una altra possible solució és posar trossos •	
de fil de coure a l’aigua per evitar la seva proliferació.
Per tal d’evitar l’entrada a l’edifici, podeu posar teles mosquiteres, o altres sistemes que evitin el pas dels insectes.•	

En el cas que detecteu la presència del mosquit a la via pública podeu comunicar-ho al telèfon  977 850 350 o per 
correu electrònic a incidencies@riudoms.cat



Ajuntament de Riudoms6

n  abril - maig de 2016 n Núm. 110

Acords més destacats del               
Ple de 19 d’abril

1/. Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i 
per la Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des de 
l’última sessió plenària.

2/. S’aprova la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva 
del pressupost consolidat de l’Ajuntament de Riudoms per a 
l’exercici de 2016.

3/. S’aprova el reconeixement de crèdits per al pagament de 
la part proporcional de la paga extraordinària corresponent a 
l’exercici de 2012 de conformitat amb la disposició addicional 
dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2016.

4/. S’aprova la modificació de l’ordenança Fiscal núm. 14, 
reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de 
la Llar d’Infants, per al curs 2016/2017.

5/. S’aprova la designació, amb caràcter temporal, d’un 
funcionari de carrera de l’Ajuntament de Riudoms per assumir 
les funcions de Tresoreria municipal, fins a la reclassificació 
de la Secretaria. 

6/. S’aprova la modificació de la composició de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme, Obres i Activitats.

Acords més destacats del               
Ple de 5 de maig

1/. Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per 
la Presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana, des de l’última 
sessió plenària.

2/. Es dóna compte de la remissió de l’execució trimestral del 
pressupost de les entitats locals del 1r trimestre de 2016, mitjançant 
la plataforma del Ministeri d’Hisenda.

3/. Es dóna compte del compliment del període mig de pagament 
a proveïdors de les administracions públiques i de morositat, del 1r 
trimestre de 2016, mitjançant la plataforma del Ministeri d’Hisenda.

4/. Es dóna compte de la tramesa de dades de les retribucions del 
personal de l’administració pública – ISPA 2015.

5/. S’aprova la proposta de la revisió del Padró municipal d’Habitants 
a data 1-1-2016.

6/. S’aprova la proposta de resolució de les al·legacions i aprovació 
definitiva del Codi de Bon Govern.

Acte de cloenda dels cursos i    
tallers 2015 - 2016

El divendres 6 de maig va tenir lloc, a la Sala Multiús del Casal 
Riudomenc, l’acte de cloenda dels cursos, tallers i xerrades de la 
temporada 2015-2016 amb el lliurament dels certificats d’assistència 
als participants d’aquesta edició i de reconeixement als professionals 
que han impartit els cursos, tallers i xerrades. 

Festa de cloenda de L’hora del conte 
a la Biblioteca Antoni Gaudí

Un any més, la Biblioteca va celebrar, el dissabte 21 de maig, la 
cloenda de L’hora del conte amb una festa per als seus lectors més 
petits. El grup de nens i nenes de l’Aula de Teatre del Centre Actiu, 
sota la direcció de la M. Conxa Torres, va ser l’encarregat d’amenitzar 
la celebració amb la representació del conte “La sopa de pedres”. 

Al mes de juliol hi haurà una unitat mòbil per a la ITV 
de tractors i ciclomotors al carrer de la Pluja, de la 
urbanització Molí d’en Marc. S’han previst els següents 
dies de les 8.30h a les 13.30h:

- ITV TRACTORS: 19 i 20 de juliol

- ITV CICLOMOTORS: 21 de juliol

Cal demanar cita prèvia a les oficines de l’Ajuntament 
presencialment o trucant al 977 850 350.

ITV - Unitat mòbil per a tractors       
i ciclomotors

Riudoms reviu la tartana
Totes aquelles persones que tinguin una tartana i vulguin participar 
a l’acte Riudoms reviu la tartana que es farà durant la propera 
edició de la Fira de 
l’Avellana i Fira de 
Sant Llorenç, que 
tindrà lloc els dies 
12, 13 i 14 d’agost, 
han de posar-se 
en contacte amb 
l ’A jun tament  de 
Riudoms, a través de 
les oficines o trucant 
al 977 850 350.

La M. Conxa Torres va fer una xerrada sobre el valor de la formació
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Grup Municipal de CDC

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Una flor no fa estiu

Convergència es prepara per encarar el futur

Per tercer any consecutiu l’equip de govern 
regala torretes per «omplir de color el nucli 
antic». Arran d’aquesta acció la CUP vol 
traslladar les següents reflexions i propostes:
• Regalar plantes per posar als balcons no 
millora la degradada situació del nucli antic. 
En tot cas aquesta proposta hauria de ser 
anecdòtica dins d’un pla integral de millora, i 
no pas l’única i repetida des de fa tres anys.
• Denunciem que aquest tipus d’accions 
formen part de la «política de maquillatge» 
a la qual ens té acostumats el govern de 
l’Ajuntament. 
• La millora i dinamització del nucli antic 
depèn d’aspectes molt més importants 
com per exemple l’habitatge, el comerç, els 

equipaments o els serveis. 
• Quin cost han tingut les 3 campanyes de 
repartiment de flors? Quants habitatges 
estan buits, abandonats o en mal estat? 
Quants comerços han desaparegut i quants 
desapareixeran? 

I dit això, proposem:
• Que des del govern s’informi la resta de 
regidors i la ciutadania sobre les accions 
previstes dins la campanya “Nucli antic, fes 
goig”. També que s’escolti la ciutadania, i 
sobretot el veïns del nucli antic, per tal que 
puguin fer propostes i aportacions. 
• Avaluar l’estat actual de l’habitatge, 
especialment al nucli antic. Reunir-se amb 
els propietaris de cases o locals que estan 

desocupats o en mal estat amb l’objectiu 
d’escoltar-los i oferir opcions i facilitats per a 
rehabilitar-los.
• Aplicar mesures per incentivar la rehabilitació 
i ús d’aquests espais mitjançant millors 
bonificacions, convenis de cessió temporal 
que contemplin la rehabilitació parcial/total i la 
posada en funcionament de locals tancats.
• Redactar un pla integral per al nucli antic 
que inclogui, a més de temes d’habitatge, 
tots aquells aspectes relacionats amb la via 
pública com ara: la millora visual  eliminant 
les línies elèctriques aèries, la pavimentació 
de carrers i places, la instal·lació de mobiliari 
urbà o la regulació del trànsit. 

Convergència Democràtica de Catalunya es 
va fundar fa més de 40 anys. Des de llavors, 
ha servit al país i als pobles contribuint a fer 
possible una de les majors transformacions 
que ha viscut Catalunya durant la seva 
història.
Des del més petit dels pobles, fins a la ciutat 
més gran, la gent de Convergència ha treballat 
per fer prosperar el país i posar a disposició 
dels ciutadans el millor estat del benestar.
Però els temps canvien i les societats 
evolucionen, i la responsabilitat dels grups 
polítics és adaptar-se a aquests canvis per 
poder seguir recollint les necessitats dels 
ciutadans i resoldre-les.
És per això que ara, quaranta anys després, 

ens hem plantejat quin ha de ser el nostre futur 
com a grup polític i com hauríem de preparar-
nos per continuar estant al servei de Catalunya 
i dels seus ciutadans.
Una reflexió que s’ha fonamentat en allò que 
hem fet bé, i també en allò que sense cap 
dubte s’ha de fer diferent.
És en aquest context que el dissabte 21 de 
maig ha estat un dia històric per CDC, en el 
què més de 14.000 militants i simpatitzants 
hem opinat sobre quin ha de ser el futur de 
Convergència Democràtica de Catalunya. I 
el resultat ha sigut del tot contundent: 7 de 
cada 10 participants han optat per a que 
Convergència es transformi en un nou partit 
polític.

Un nou partit polític que agafi els valors positius 
que han caracteritzat fins ara Convergència 
Democràtica de Catalunya, però que a la 
vegada canviï radicalment i de soca-rel tot allò 
que necessita millorar.
És per això que, de manera immediata, 
ens hi hem posat. I ho fem amb la voluntat 
clara d’eixamplar el centre polític i connectar 
àmpliament amb la gent de base del país. 
Pensant amb la gent que vol i reclama igualtat 
d’oportunitats, la gent que vol una feina digna 
i la gent que vol i somia amb la llibertat del 
seu país.
Però sobretot, treballarem pensant amb la 
gent que vol que, a més a més de fer-ho 
possible, ho fem bé.

Nota de la redacció:

Per aquest número no s’ha rebut l’article dels regidors d’aquest grup municipal, 
per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.
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Sant Jordi 2016, jornada festiva i cultural

Riudoms viu un cap de setmana medieval
El primer cap de setmana d’abril va tenir lloc, a la plaça de la Palmera, la 6a Festa Medieval en honor al Cavaller Arnau, organitzada per 
l’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau amb la col·laboració de l’AMPA de l’Escola Beat Bonaventura i de l’Ajuntament de Riudoms. Els actes van 
començar el divendres 1 d’abril a la tarda amb la representació dels contes “La llegenda del Cavaller Arnau” i “The knight and the dragon”, 
dirigida a tots els infants dels centres educatius de Riudoms. Posteriorment, es va fer l’acte inaugural amb un berenar popular i l’actuació de 
la Colla Gegantera de Riudoms.

Durant tres dies, es van oferir jocs medievals, espectacles itinerants, atraccions, ruta amb ponis i parades. El diumenge 3 es va celebrar el 
dinar popular i, a la tarda, l’actuació esportiva medieval. La Colla de Diables de Riudoms va tancar l’edició 2016 d’aquesta festa. 

El dinar popular és un dels actes centrals de la festaDurant tres dies, els infants van poder gaudir de jocs i atraccions

Al Concurs de dibuix hi van participar prop de vuitanta infants

Aprofitant que es tractava d’una jornada cultural, es va fer l’acte oficial de la restauració dels capgrossos de la Colla Gegantera de Riudoms. 
Durant tot el matí, van estar exposats a la plaça de l’Església i a la tarda es va fer la presentació pública amb un ball. 

Nombrosos riudomencs van acudir a la plaça per viure la festa


