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DIsTrIbucIó graTuïTa

Ens trobem a les portes 
de l’inici de la Festa Major 
de  Sant  Jaume 2017. 
Aquest any es planteja una 
proposta extensa d’actes 
de tot tipus amb un objectiu 
concret: fer vibrar la Festa 
Major de Riudoms. 

El “Fem vibrar” no és un 
lema que representi la Festa 

Major per casualitat, sinó que és un missatge que 
va molt més enllà: un “Fem” que engloba a tothom 
i fa sentir-nos a tots protagonistes; un “vibrar” 
que ens mou i ens activa per compartir un mateix 
sentiment de Festa Major. 

Si miréssim des de ben lluny què és el que ens 
uneix com a riudomencs i riudomenques, segur que 
veuríem que tenim unes característiques comunes 
que ens donen identitat com a comunitat. 

Però si, nosaltres mateixos, ens mirem des de més 
a prop i pensem què és allò que tenim en comú 
amb els nostres veïns i veïnes, ens adonarem 
que a més de la nostra manera de fer, el que ens 
uneix com a poble és la història que hem compartit 
plegats als nostres carrers. 

I aquesta història ve descrita per aquelles realitats 
que tenim en comú: els espais de Riudoms que 
per nosaltres són una referència, les tradicions 
que els riudomencs i riudomenques seguim any 
rere any i les festes que sentim i vivim de forma 
única només pel simple fet de formar part del 
nostre poble. 

Durant anys, l’Ajuntament de Riudoms i diverses 
entitats locals hem estat totalment involucrats en 
les festes més importants del nostre poble. Ha 
sigut una feina constant, estiu rere estiu. Ara, fem 
un pas més i realcem tots els elements culturals 
que tants anys han ballat pels carrers i places 
del nostre poble, i juntament amb ells, hi sumem 
altres elements de nova creació per poder formar 
el primer Seguici Festiu de Riudoms. 

Des de l’Ajuntament, durant els últims mesos, 
hem posat totes les eines possibles per tal que la 
Festa Major de Sant Jaume es converteixi en un 
d’aquests trets que ens identifiquen i ens uneixen 
com a poble. 

Però ara ha arribat l’hora de tots els riudomencs i 
riudomenques. La Festa Major és vostra, la Festa 
Major és de tots i totes. 

És per això que tenim ganes d’engrescar-vos 
a formar-ne part, de la manera que us hi sentiu 
més a gust: involucrant-vos en l’organització dels 
diferents actes des de les entitats locals, formant 
part de les colles del Seguici Festiu, participant en 
les diferents activitats del programa o simplement, 
sortint al carrer a veure i a viure les diverses 
propostes que s’oferiran per a petits i grans durant 
tot el cap de setmana. 

Així doncs, riudomencs i riudomenques, us 
convido a participar tots junts a la Festa Major 
de Sant Jaume, a fer-la créixer i sobretot, a fer-
nos-la nostra.

Entre tots, fem vibrar la Festa Major!

  

 

Josep M. cruset Domènech    

alcalde

Festa de tots, festa per a tots
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La Brigada Municipal guarneix les places i els jardins

Actuacions de millora a la via pública i als camins del terme municipal

La Brigada Municipal ha replantat flors als jardins i places públiques per continuar la tasca del projecte de Viles Florides, al 
qual Riudoms es va adherir l’any passat i que el jurat va reconèixer amb dues flors d’honor.

Pel que fa a la via pública, s’han arreglat alguns trams de les voreres del carrer Cambrils i del carrer Sant Antoni; s’han creat 
noves zones d’aparcament de motocicletes; i s’ha reparat la rotonda del carrer Salvador Espriu i s’hi ha instal·lat enllumenat 
solar per fer-la més visible.

A la zona canina del Parc de la Sort, s’ha instal·lat una font per 
a gossos i també s’hi ha col·locat enllumenat.

La bateria de contenidors soterrats del carrer Sant Pau s’ha 
delimitat amb una tanca metàl·lica i plantes ornamentals.

En el cas dels camins, s’ha netejat la vegetació i els matolls dels marges amb el braç desbrossador i s’han arreglat els sots que 
hi havia en algunes vies de pas per millorar-ne la circulació.
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Quadres de la Passió Una diada de Sant Jordi plena d’actes

El Concurs de Paelles arriba a la quarta edició

Set anys revivint l’època medieval

El dilluns 1 de maig va tenir lloc la quarta edició del Concurs de 
Paelles al recinte de Sant Antoni. Com en les edicions anteriors, la 
paella podia ser al gust de cada grup i el jurat va valorar-ne el sabor 
i la presentació. 

Aquest any s’hi van presentar vint-i-tres grups i prop de quatre-centes 
persones inscrites. Es van donar quatre premis: a la primera, segona 
i tercera millor paella i al grup més nombrós, que va ser de quaranta-
tres persones.

La representació dels Quadres de la Passió per Setmana Santa es 
va dur a terme el vespre del dissabte 8 d’abril en diversos espais 
del nucli antic del poble. S’hi van mostrar les principals escenes 
de La Passió de Jesús, a càrrec de més de cinquanta actors i 
actrius amateurs dirigits per M. Conxa Torres. Des de fa quatre 
anys, aquest acte s’ha convertit en un atractiu més de la Setmana 
Santa de Riudoms.

El primer cap de setmana de maig, Riudoms es va traslladar 
d’època històrica amb motiu de la 7a Festa medieval Cavaller Arnau, 
organitzada per l’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau i l’Ajuntament de 
Riudoms. La plaça de l’Església es va engalanar per a l’ocasió i va 
acollir el conjunt d’actes d’aquesta festa ja consolidada. 

Durant dos dies, els assistents van poder gaudir d’espectacles, 
atraccions, tallers i d’una mostra d’oficis artesans, com també van 
poder participar en l’esmorzar i en el sopar popular, actes centrals 
de la festa, i degustar un vermut màgic.

També hi van prendre part els alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Riudoms i algunes entitats locals com la Colla Gegantera 
i la Colla de Diables.

La diada de Sant Jordi va agrupar un seguit d’actes culturals i 
festius. El dissabte 22 d’abril, a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí, es 
va fer la presentació del llibre “Diari de Gaudí” de Julià Bretons. 
I, l’endemà, diversos comerços i entitats locals van instal·lar les 
tradicionals parades de roses i llibres a la plaça de l’Església, on 
també s’hi van fer espectacles i activitats per als infants i sardanes 
per als adults a càrrec de la Cobla Reus Jove.
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Els alumnes del programa “Apadrinem el nostre patrimoni”              
presenten el seu projecte

La “Nit dels Museus” a la            
Casa Pairal d’Antoni Gaudí

Diversos comerços locals presents 
al Campionat Nacional Sub-12 de 

Futbol-8

Al mes de maig, els alumnes de 5è 
curs de l’Escola Beat Bonaventura i 
de 3r curs de l’Escola Cavaller Arnau 
van presentar, al Teatre Auditori del 
Casal Riudomenc, el seu projecte 
sobre l’arquitecte Antoni Gaudí, 
“Apadrinem Gaudí”, a l ’alcalde, 
Josep M. Cruset, i a la regidora 
d’Ensenyament, Maria Cros. 

Aquest projecte forma part del 
programa “Apadrinem el nostre 
patrimoni” promogut pel Departament 
d’Ensenyament i es va presentar, en 
un acte conjunt amb totes les escoles 
del Baix Camp, el dissabte 6 de maig 
a Reus.

U n a  s e i x a n t e n a  d e 
persones va participar, 
el diumenge 28 de maig, 
a la caminada de cinc 
qu i lòmetres que van 
organitzar, conjuntament, 
el CAP de Riudoms i 
l’Ajuntament per la XVIII 
Setmana Sense Fum. 
El lema de la campanya 
d’enguany era “Menys 
fumar i més caminar”.

Riudoms amb la XVIII Setmana 
Sense Fum

El dissabte 20 de maig, la Casa Pairal d’Antoni Gaudí va ser la 
protagonista de la celebració de la “Nit dels Museus” a Riudoms. 
Durant aquesta nit, els museus obren les seves portes per oferir 
propostes culturals i lúdiques, amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus.

A partir de les vuit del vespre, l’edifici va acollir una visita guiada 
gratuïta i, en finalitzar, els visitants van poder gaudir d’una actuació 
musical a càrrec de la Marta Corts, alumna de l’Escola Municipal 
de Música de Riudoms.

El cap de setmana del 28 al 30 d’abril, les instal·lacions del Pavelló 
Municipal d’Esports van acollir el XXVI Campionat Nacional de 
Seleccions Autonòmiques Sub-12 de Futbol-8 que organitza la 
Federació Catalana de Futbol.

Aprofitant aquest esdeveniment multitudinari, en el qual van participar 
dinou seleccions i prop de tres-cents jugadors, l’Ajuntament va 
destinar un espai perquè els comerços locals poguessin oferir els 
seus productes als assistents al Campionat.

L’Escola de Música ofereix concerts 
pedagògics gratuïts

Durant aquesta primavera, 
l’Escola Municipal de Música 
ha programat dos concerts, 
de tipus pedagògic oberts a 
tot el públic. El primer concert 
“Un passeig per Catalunya” va 
tenir lloc el 28 d’abril i va anar 
a càrrec de la clarinetista Laia 
Sanahuja i d’Ana Gil-Pérez al 
piano. El 16 de maig, va ser el 
torn del Concert de violoncels 
David Popper del Conservatori de Vila-seca, dirigit per David Blay.
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Finalitza la temporada 2016-2017  
dels cursos, xerrades i tallers

“Bullying: assetjament entre iguals”, 
tema de l’última xerrada per a 

famílies i professionals de l’educació
L’última xerrada del Cicle trimestral “Entre tots eduquem” va tractar, 
el dimarts 4 d’abril, el tema del bullying. 

En aquesta ocasió, la conferència va ser impartida per Núria Bel, de 
la Fundació Catalana de l’Esplai i amb la col·laboració de l’Institut 
Joan Guinjoan de Riudoms dins el Programa Órdago.

Els cursos, xerrades i tallers que organitza, cada any, la Regidoria 
de Formació han posat el punt final amb un acte que va tenir lloc el 
divendres 5 de maig a la sala multiús del Casal Riudomenc.

L’historiador i professor riudomenc Josep M. Santamaria va ser 
l’encarregat d’oferir la conferència de clausura. Durant l’acte també 
es van lliurar els diplomes als assistents i a les persones que han 
impartit els cursos i tallers durant aquesta temporada.

Clausura del curs 2016 - 2017 de 
L’hora del conte

La Llar d’Infants assisteix a un 
concert a Barcelona

La Llar d’Infants Picarols va assistir, el passat diumenge 14 de 
maig, a l’Auditori de Barcelona per gaudir del concert “Els nous 
colors del metall”. Aquesta activitat familiar va consistir en un 
taller sobre el concert, que va tenir lloc prèviament a la Llar, i en 
la sortida a l’Auditori. 

Durant el repertori, els més petits es van deixar endur per la música 
d’instruments de vent com la trompeta, la trompa, el trombó i la tuba, 
els quals es van convertir en una autèntica eina d’aprenentatge.

ITV de tractors, remolcs agrícoles i 
ciclomotors

Inspecció tècnica per a tractors: 2, 3 i 4 d’agost

Inspecció tècnica per a ciclomotors: 7 d’agost

Cal demanar cita prèvia a les oficines de l’Ajuntament.

El curs 2016-2017 de L’hora del conte de la Biblioteca Municipal va 
dir adéu, el dissabte 27 de maig, amb una festa per a tots els seus 
lectors més petits i les seves famílies. L’acte va anar a càrrec de 
Marisol Virgili i d’un grup de joves que van teatralitzar en anglès el 
conte de la Caputxeta Vermella: “Little Red Riding Hood”.

Des de fa uns anys, L’hora del conte aposta per l’explicació de contes 
també en anglès per fomentar l’aprenentatge de llengües entre els 
infants a través dels llibres i d’activitats complementàries.

Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
L’Oficina d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal 
del Baix Camp es traslladarà cada primer dimecres de mes a 
riudoms per atendre les consultes dels ciutadans. 

A partir del dimecres 7 de juny, l’Oficina estarà ubicada al primer 
pis de l’edifici de l’Antic Hospital, de les 11.30 h a les 14.00 h.
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Grup Municipal de PDeCAT

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Menystenir l’oposició és menystenir la població

Les bones decisions d’ahir, beneficis d’avui

Estem a la meitat d’una legislatura en 
què els regidors de la CUP hem tingut 
el primer contacte amb la realitat de la 
política municipal i hem pogut conèixer de 
primera mà les interioritats de l’Ajuntament. 
Al mateix temps som testimonis de les 
actuacions d’un govern municipal que fa 
molt de temps que està acostumat a fer i 
desfer sense oposició, que fa massa temps 
que fa política a la seva manera.

Des d’un bon principi ens hem queixat 
reiteradament de la poca antelació amb 
la qual ens assabentem de les propostes 
que es voten al Ple o en les quals treballa 
l’equip de govern. Aquest fet provoca 
que tinguem poc temps per analitzar la 
informació i fer propostes de millora. El 
darrer cas viscut és encara més estrany ja 

que vam debatre al Ple una proposta que 
feia mesos (no una setmana ni dues...) que 
estava preparada per part de l’equip de 
govern mentre que els grups de l’oposició 
ens en vam assabentar pocs dies abans 
de la votació, amb poc marge per aclarir-
ne els dubtes i fer-hi aportacions.

D’altra banda, a cada Ple ordinari realitzem 
diversos «precs i preguntes» amb l’objectiu de 
fiscalitzar i assabentar-nos de certes accions 
que es produeixen sota la responsabilitat del 
govern. En aquest cas, hem d’esperar dos 
mesos fins obtenir resposta (quan algunes 
d’elles es podrien respondre al moment) 
i sovint les explicacions són superficials 
per tal de defugir la pregunta, o bé són 
contradictòries i tenen poc sentit.

Creiem que aquest comportament, reiterat 
per part de l’equip de govern, és una 
falta de respecte, no només als regidors 
de l’oposició, sinó també a totes les 
persones que van fer-nos confiança per 
tal d’impulsar una manera de fer política 
i gestionar els assumptes municipals 
diferent a la del PDECat.

Malgrat aquests impediments que volem 
denunciar, continuarem dedicant tots els 
nostres esforços a fer d’altaveu de les 
demandes dels riudomencs i riudomenques 
que volen que canviïn molts aspectes de la 
gestió municipal.

Els darrers anys estem tenint una primavera 
carregada d’activitats al poble. A part de les 
activitats tradicionals, com Sant Jordi o la 
Caminida Riudoms-La Mola-Riudoms, s’ha 
consolidat la Festa Medieval del Cavaller 
Arnau i, des de la posta en marxa del Complex 
Esportiu de Tarragona per part de la Federació 
Catalana de Futbol ja s’han organitzat dos 
campionats d’Espanya i altres activitats a les 
instal·lacions esportives.

La majoria d’aquestes activitats no les 
organitza directament l’Ajuntament, però 
porten associades una sèrie de servies que si 
que els ha de gestionar, planificar i controlar: 
aparcament, seguretat, neteja i informació, 
entre d’altres. I si qualsevol d’ells falla, en surt 

malparat el nom de Riudoms.Per exemple, no 
tenir en condicions l’aparcament per a cotxes 
que s’habilita al costat del Pavelló Municipal.

Aquestes activitats es programen amb el temps 
suficient com per tenir planificats i controlats 
aquests punts anomenats. I aquí és on trobem 
a faltar la definició d’un protocol d’actuació, 
per aquestes activitats, que marqui les pautes 
a seguir. Com, per exemple, si són suficients 
2 agents de la Guàrdia Municipal de servei 
quan es preveu l’assistència de més de 1000 
persones a les instal·lacions esportives.

Per altra banda, valorem positivament tenir 
un “punt d’informació” muntat a la zona 
de l’activitat per donar informació sobre 
restauració, comerç local i altres activitats 

que es poden realitzar a Riudoms. I trobem a 
faltar, que l’apartat de “Turisme i Gaudí” de la 
web de l’Ajuntament estigui nomes en català. 
Hauria d’estar en altres idiomes. O, un altre 
opció: tenir un portal específic i potencia’l a les 
xarxes socials durant l’activitat.

Com a recordatori. Seguim…

- sense consell de redacció dels mitjans de 
comunicació públics de Riudoms

- sense “liquidar” els comptes de l’any 2015 i 
estem a poc més d’un mes de tenir de“liquidar” 
els del 2016

- sense ROM (Reglament Orgànic Municipal)

En el seu moment, el nostre Equip de 
Govern va tenir l’habilitat d’atreure cap a 
Riudoms una inversió important com va ser 
la del Complex Esportiu de la Federació 
Catalana de Futbol. 
Aquelles gestions van portar com a resultat 
una forta inversió econòmica al nostre poble 
que es va traduir en unes instal·lacions 
esportives de primera categoria i que donaran 
servei al municipi durant les pròximes 
dècades. A la vegada, van situar Riudoms 
en el mapa esportiu de Catalunya.
Aquella visió, així com la capacitat de 
gestionar un projecte complex, ha començat ja 
a deixar els seus fruïts. Des de la inauguració 
dels camps l’any 2014, aquests han acollit 
diferents esdeveniments futbolístics que 
han fet de Riudoms, una referència en el 

marc esportiu del territori català. Per una 
banda,  s’han acollit trobades formatives 
d’àrbitres, campionats de debutants i fins i 
tot campionats de seleccions autonòmiques. 
Per altra banda, les millores realitzades en 
aquell moment en les instal·lacions han 
permès, a més dels evidents avantatges en 
el seu ús per part dels equips de futbol del 
nostre poble, el lloguer de les instal·lacions 
per entrenaments de clubs veïns, així 
com també per esdeveniments esportius 
organitzats des del sector privat.
Competicions com les que s’han acollit 
les darreres setmanes permeten veure, a 
Riudoms, futbol de primera categoria i el 
joc dels que probablement seran els grans 
futbolistes del futur. Però a més, aporten 
una repercussió econòmica important al 

municipi. Cada vegada que se celebra un 
campionat d’aquestes característiques, 
els carrers del poble s’omplen de visitants 
i aquests repercuteixen en major activitat 
econòmica als comerços del poble i sobretot 
al sector de la restauració.
Tot això, sense perdre de vista la projecció 
que representa pel nostre poble, fent-
lo visible molt més enllà de la nostra 
demarcació.
Sense cap mena de dubte, és el resultat de 
treballar pensant en positiu per Riudoms i 
amb visió de futur.

Com gestionem les activitats que es fan a Riudoms
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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


