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Nou format, disseny més actual
Escrit de l’Alcalde

Encetem 2018 amb un 
nou format del Butlletí 
d’Informació Municipal 
(BIM) amb una actualització 
important del disseny, amb 
més seccions i amb més 
informació, i sempre amb 
una ferma voluntat per una 
informació clara i rigorosa 

que faciliti la participació dels ciutadans en 
la vida política i social del nostre poble.

Com tots sabeu, el BIM és un canal de 
relació amb els veïns i veïnes de Riudoms 
molt important que, juntament amb el web 
municipal, les xarxes socials a internet i 
l’aplicació per a mòbils eBando, compleix 
amb l’obligació d’informar sobre l’actuació de 
govern, sobre els serveis municipals i sobre 
les diferents activitats cíviques, culturals, 
esportives i socials, que impulsem l’ajuntament 
juntament amb les entitats del poble.

Aquest nou format de butlletí permetrà seguir 
informant sobre la vida i els esdeveniments del 
poble però amb notables millores estètiques 
i de contingut. Per una part, incorporem un 
disseny més actual i més llegible, procurant 
combinar de manera acurada i equilibrada la 
informació escrita i la visual. Per una altra, 
canviem la grandària de les pàgines, però 
sense perdre espai per a la informació, per 
fer-lo més manejable i més pràctic a l’hora de 
llegir i a l’hora de col·leccionar-lo.

I, finalment, també cal destacar que el 
butlletí incorpora més seccions, la majoria 
directament relacionades a cada regidoria, 
per tal que el lector identifiqui fàcilment cada 
informació amb cadascun dels departaments 
municipals amb voluntat de rendir comptes 
per la feina feta i de fer més transparent la 
gestió municipal.

El nou butlletí manté seccions que ja existien 
en l’anterior format, com per exemple l’espai 
dedicat a recollir la veu dels diferents grups 
polítics amb representació al Ple Municipal. 
Una secció oberta al debat i al contrast 
d’idees i de propostes formulades des dels 
diferents punts de vista sobre el present i el 
futur de Riudoms.

Tots aquests canvis persegueixen un objectiu 
final molt important: mantenir un canal de 
comunicació periòdic amb les persones, les 
entitats i les empreses de Riudoms que al 
mateix temps que informa, posa en valor 
l’esforç i la dedicació de les associacions i 
persones implicades en fer poble i també 
fa més visible i transparent la feina de les 
persones que treballem a l’ajuntament al 
servei de tots els riudomencs.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

Segueix l’actualitat de 
l’Ajuntament de Riudoms      
a les xarxes socials

Facebook.com/ajuntamentderiudoms

Instagram.com/ajriudoms

Twitter.com/ajriudoms

entd riud

oms
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Des de fa uns mesos, s’està duent a terme 
una actuació de manteniment integral i 
millora dels edificis que acullen les oficines 
municipals. L’objectiu d’aquestes accions és 
optimitzar l’espai mitjançant la redistribució 
de les àrees i departaments que permetin 
oferir d’aquesta manera un millor servei 
a la ciutadania, tant pel que fa a l’atenció 
a l’usuari com a l’accessibilitat a l’edifici 
principal, apostant per una administració  
pública local més propera al ciutadà.

Les principals accions que s’estan realitzant 
són les següents:

- redistribució dels espais i dels 
departaments, adequant dues plantes de 
la Casa de Cultura per a oficines municipals 
i l’edifici de l’antic Hospital com a arxiu 
administratiu.
- millora de l’accessibilitat, suprimint 
barreres arquitectòniques.
- adequació de l’oficina d’atenció a l’usuari. 
- adaptació i millora de les instal·lacions 
elèctriques, de telecomunicacions i de 
climatització, d’acord amb allò que estableix 
el reglament.  

L’última remodelació, molt menor, es va fer a 
finals de l’any 2007. Les accions més destacades 

que, en aquell moment, es van dur a terme 
van ser la instal·lació de la porta automàtica 
a l’entrada de l’edifici i la reestructuració dels 
Serveis Tècnics Municipals. 

El condicionament dels edificis s’està fent per 
fases per tal que l’activitat administrativa 
diària no es vegi alterada i garantir que 
es poden seguir atenent les consultes 
ciutadanes amb normalitat. Les obres actuals 
es preveu que finalitzin a finals del mes 
d’abril. Posteriorment, s’iniciaran les obres 
per eliminar les barreres arquitectòniques i 
així facilitar l’accés a l’edifici principal. 

// Una aposta per 
una administració 

local moderna i 
propera al ciutadà

Les oficines municipals es renoven 
per oferir un millor servei

Regidoria de Governació
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Últimes actuacions i millores de la 
Brigada Municipal

S’ha fet un desguàs a la plaça de l’Arbre per 
evacuar l’aigua de pluja al rieró de Santa Eulàlia i 
evitar inundacions a l’avinguda de Reus, sobretot 
en casos de fortes pluges.

Al carrer de Sant Vicenç, s’han arreglat diversos 
trams de les voreres per millorar el pas dels 
vianants per aquesta zona.

L’Ajuntament ha adquirit dos nous vehicles per equipar l’àrea de jardineria de la Brigada Municipal. Un 
d’ells és un tallagespa i l’altre, una furgoneta amb més capacitat per traslladar les eines i la maquinària 
necessària per al manteniment de parcs i jardins del municipi. 

lamevasalut.gencat.cat

Cat@Salut La Meva Salut és un espai virtual de consulta, personal 
i intransferible, on podeu disposar de la vostra informació clínica, fer 
consultes als professionals sanitaris i tràmits electrònics. 
Informa-te’n a l’ABS de Riudoms!

Regidoria de Salut

Regidoria de Serveis Públics
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Els dies 16 i 17 de desembre, la plaça de l’Església va acollir el XIIè Mercat de Nadal, el 
més ampli aparador del comerç local de Riudoms, on s’hi va poder trobar qualitat i atenció 
personalitzada gràcies als establiments que hi van participar. Durant dos dies, va tenir lloc un 
ventall d’activitats per a tots els públics, entre les quals n’hi havia per recollir fons per a La 
Marató de TV3, com la caminada solidària i el tradicional bingo.

Durant el mes de desembre, la Regidoria de Comerç Local i Promoció Econòmica va engegar 
la campanya “Per Nadal, compra al comerç local” amb l’objectiu d’incentivar les compres 
nadalenques en els establiments locals sortejant una gran cistella de productes, el diumenge 
31 de desembre a càrrec de l’Home dels Nassos, que va ser per a la Sra. Montserrat Ferré.

Regidoria de Comerç Local

Es consolida la campanya “Per 
Nadal, compra al comerç local”

El Mercat de Nadal, aparador del 
comerç local
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Per tal d’explorar altres sinergies amb el públic que cerca la vibració i l’emoció del directe, 
els concerts del Riudoms Ressona es duen a terme els divendres, quatre al llarg de tota la 
temporada. Consulteu les dates i els concerts programats al web www.casalriudomenc.cat

El dimecres 20 de desembre, el Club de Lectura per a adults “Llibres, cafè i avellanes” de la 
Biblioteca Antoni Gaudí va comptar amb l’escriptora M. Lluïsa Amorós, que va assistir a la 
tertúlia sobre la seva novel·la “La força d’Aglaia” i en la qual va explicar com l’havia creat. 

L’escriptora M. Lluïsa Amorós al 
Club de Lectura de la Biblioteca

Casal Riudomenc

Regidoria de Cultura

La proposta com a teatre públic del Teatre Auditori 
Casal Riudomenc per donar cabuda, reconeixement 
i ressò a les propostes musicals d’autor del territori, 
de petit i mig format, junt amb d’altres de referència 
del seu àmbit, recupera el nom de Riudoms Ressona 
per anomenar aquest cicle.

Aquest estarà viu com les propostes que conté, de 
tal manera que no necessàriament formarà part de la 
programació de cada temporada, per tal que així es 
pugui donar cabuda també a d’altres cicles d’altres 
disciplines artístiques que, per la seva singularitat, 
requereixin especial atenció en un d’específic dins de 
la programació estable.

Riudoms Ressona, cicle de cançó 
d’autor al Casal Riudomenc 
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Seguretat Ciutadana

392.000€

Aigua i sanejament

518.000€

Promoció econòmica
 i agrícola

153.000€

Recollida, tractament 
de residus i neteja viària

392.000€

El proppassat dia 30 de gener de 2018, el 
Butlletí Oficial (BOPT) publicava l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal de 
l’ajuntament de Riudoms per al 2018. El 
pressupost consolidat ascendeix a un total 
de 7.414.317 euros amb un important capítol 
d’inversions per a una actuació de millora 
contundent en el nucli antic de Riudoms i 
també en els equipaments municipals, junt 
amb  una important aposta per la qualitat 
dels serveis municipals, i tot sense augment 
de la pressió fiscal als ciutadans.

Aquest exercici preveu mantenir un alt nivell 
d’inversions, similar a la de l’any 2017. Les 
inversions per valor d’1.200.000 euros previstes 
per enguany se sumen al milió i mig d’euros 
del 2017, els quals en conjunt sumen un total 
d’inversions de 2.600.000 euros en dos anys.  A 
més, el pressupost destina sumes importants 
per a la seguretat ciutadana, la recollida, el 
tractament de residus i neteja viària, l’enllumenat 
públic, l’educació, la cultura i l’esport, i la 
promoció econòmica i agrícola, entre d’altres.

Aprovat el pressupost municipal 2018
amb 1,2 milions d’euros en inversions

Regidoria d’Hisenda
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Enllumenat Públic

174.000€

Cultura i Esports

535.000€

Educació

887.000€

Subvencions a entitats

134.000€

8 Jordi
Domingo
Ferré

HisendaHisenda

Més serveis i més qualitat

El pressupost municipal de 2018 representarà 
un canvi i una millora en molts aspectes de 
la vida dels veïns i veïnes de Riudoms. Tot i 
que encara vivim temps difícils i complexos 
derivats de la important crisi econòmica i 
financera dels darrers anys, la bona gestió 
econòmica municipal ha permès que puguem 
aprovar uns pressupostos amb una alta 
capacitat inversora i amb una millora de la 
qualitat dels serveis municipals i dels serveis 
a les persones, sense augmentar la pressió 
fiscal als ciutadans.

Als 2,6 milions d’euros d’inversions en el bienni 
2017-2018 dedicats a la millora de l’espai 
urbà i dels equipaments municipals, hem de 
sumar l’aposta que fa el govern municipal per 
la gestió directa dels serveis municipals tant 
per abaratir el cost final als ciutadans com 
per controlar millor la qualitat del treball i del 
servei als ciutadans.

En un temps en què es parla molt de 
«remunicipalització dels serveis públics», 
Riudoms destaca per ser un municipi que 
manté una gestió directa de serveis com la 
jardineria, el manteniment de l’enllumenat i 
de la xarxa d’aigua potable i clavegueram, 
de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable, 
la neteja d’edificis públics, i la gestió de les 
instal·lacions esportives i la Llar d’Infants. Una 
aposta clara per un millor servei i una millor 
qualitat per als riudomencs i riudomenques.
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El jurat del Concurs de Pessebres 2017 va dictaminar per unanimitat els següents guanyadors: Carmen 
Manuel Perulles, Millor Pessebre modalitat adult; Àlex Geli i Albert Martí, Millor Pessebre modalitat 
infantil; Projectes Florals Riudoms, Millor Pessebre d’Aparador; M. Teresa Gispert Guinjoan i Rosa M. 
Llurba Gallisà, Premi a l’originalitat (ex aequo). En aquesta edició, s’hi han presentat dotze pessebres. 

Durant el Mercat de Nadal, es van lliurar els ajuts als vuit projectes guanyadors de la Consulta de la Fira 
de l’Avellana de l’any 2017. Les entitats que van rebre la subvenció extraordinària van ser: AMPA Escola 
Beat Bonaventura, AMPA Escola Cavaller Arnau, AMPA Institut Joan Guinjoan, Lliga Contra el Càncer, 
Amics de Riudoms, Parròquia de Sant Jaume Apòstol, Càritas Parroquial, Ass. de Jubilats i Pensionistes.

Lliurats els ajuts econòmics a les entitats 
guanyadores de la Consulta de la Fira

El Concurs de Pessebres 2017 
creix en qualitat i originalitat
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Les festes de Nadal, 
en imatges

L’alumnat de l’Escola Municipal de Música va fer, el 
20 de desembre, el tradicional Concert de Nadal al 
Teatre Auditori Casal Riudomenc, on el públic va 
poder gaudir de les seves interpretacions.

El Pavelló Municipal d’Esports va acollir una nova edició del Parc Infantil de Nadal que es va celebrar 
els dies 29 i 30 de desembre. Els infants van poder gaudir de tallers, espectacles, inflables i activitats 
diverses gràcies a les entitats locals que van col·laborar en l’organització. La festa de cloenda va anar a 
càrrec dels “Més tumàcat” amb un espectacle on no hi va faltar la música i molt d’humor.

Les diverses activitats que es van programar a 
Riudoms per recollir fons per La Marató de TV3 
van obtenir un total de 6.438€, que es destinaran 
a la investigació en malalties infeccioses. 

Regidoria de Festes
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Les festes de Nadal, 
en imatges

Regidoria de Festes

El 26 de desembre, com és tradició a Riudoms, els infants van poder lliurar les cartes als tres Emissaris de 
SSMM els Reis d’Orient a l’Ajuntament de Riudoms. Aquests van arribar amb vehicles Mehari i acompanyats 
del seu seguici de patges reials. 

Una seixantena de persones voluntàries, entre actors i actrius amateurs i col·laboradors, van 
participar en la representació teatral d’”El conte dels Pastorets” que es va dur a terme el dissabte 23 
de desembre al Teatre Auditori Casal Riudomenc.
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La Cavalcada de SSMM els Reis d’Orient, del 
divendres 5 de gener, amb tot el seu Seguici Reial, 
va arribar per l’avinguda Josep M. Sentís i va 
finalitzar a la plaça de l’Església.   

Molts riudomencs i riudomenques de totes les edats es van reunir a la plaça de l’Església per escoltar el 
discurs de SSMM els Reis d’Orient i viure en directe la festa de benvinguda. Un acte que es va viure amb 
molta emoció i nervis propis d’aquesta nit màgica. 

Un espectacular castell de focs va cloure la festa 
de benvinguda a SSMM els Reis d’Orient, donant 
pas al lliurament de regals a l’interior de l’Església 
de Sant Jaume.
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La millor manera de decidir, és fer-

Fer per fer

Tal com us explicàvem en el darrer article, la 
feina avança a bon ritme i els eixos principals 
de la legislatura estan ben orientats per do-
nar-hi compliment.
És en aquest sentit, que les decisions es van 
prenent amb la participació dels veïns i donant 
paraula a les parts afectades per tal d’adoptar 
les millors solucions.
Aquesta manera de treballar, facilitant la 
participació ciutadana, es reflecteix en tots 
els àmbits, però en podem posar uns quants 
exemples per corroborar-ho:

• El Pla de Dinamització del Comerç Local, en 
què en el seu disseny hi han participat activa-
ment els comerços del poble, tant pel que fa 
a l’anàlisi de la situació com a les propostes 
d’accions.
• L’Estudi de Joventut, amb reunions amb 
joves de diferents edats i col·lectius per tal 
d’identificar les seves necessitats i interessos.
• El Pla de Dinamització del Nucli Antic, amb 
reunions amb els veïns de cada carrer per 
compartir les accions que s’haurien de por-
tar a terme per millorar la qualitat de vida en 
aquestes zones.

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.

Si a una cosa ens té acostumats l’equip de 
govern és a tirar endavant projectes, es-
deveniments o actes sense comptar amb 
l’opinió o la participació dels mateixos riudo-
mencs. Aquest mes de gener ha tingut lloc la 
Festa Major de Sant Sebastià i s’ha celebrat 
la 20ena edició de la Trobada de Sacaires. 
No volem, en cap cas, negar la qualitat mu-
sical dels músics participants en aquest es-
deveniment o posar en entredit el sac de ge-
mecs, un dels instruments amb més història 
en la música tradicional catalana. Però sí cal 
posar l’accent en l’organització i la poca pla-

nificació d’aquest esdeveniment per part de 
l’Ajuntament.  
Com pot ser que després de vint anys d’or-
ganitzar dita trobada, aquesta passi sense 
pena ni glòria, amb poca assistència per 
part dels riudomencs o dels aficionats a la 
música tradicional d’arreu del país? Com es 
pot tirar endavant un acte d’aquestes ca-
racterístiques sense comptar amb la parti-
cipació dels agents locals que podrien es-
tar-hi interessats? 
A Riudoms tenim dues escoles de primària, 
un centre de secundària i una escola de mú-

Opinió dels Grups Municipals
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-ho juntament amb els veïns implicats
• Les obres dels carrers Major, Sant Josep, 
Sant Joan i Sant Tomàs, en què s’ha decidit, 
juntament amb els veïns, la tipologia d’inter-
venció a fer i la solució a les dificultats que 
poden sortir durant les obres.
• Les obres als carrers del Barri Ferrant, on s’ha 
decidit, juntament amb els veïns que hi viuen, 
quina és la millor opció per modernitzar-los.
• Els espais per entitats, consensuats amb 
aquestes per tal de trobar a cadascuna d’elles 
el millor espai on poder desenvolupar les se-
ves activitats.

• El seguiment periòdic de la seguretat en el 
terme municipal, juntament amb una repre-
sentació de pagesos i els Mossos d’Esquadra.
I podríem anar allargant aquest llistat de 
presa de decisions de manera conjunta i amb 
la participació ciutadana.
Aquesta manera de treballar permet ajus-
tar millor l’acció municipal a les necessitats 
dels veïns i a la vegada optimitzar la feina de 
l’Ajuntament, augmentant l’eficiència, evi-
tant correccions posteriors i, per tant, reduint 
els costos.

sica on de ben segur treballen la cultura i 
el folkore del nostre país. Es podrien crear 
sinergies entre aquests centres i la troba-
da per tal que hi participessin i donar-li més 
ressò. Tallers de música tradicional pels més 
petits o algun tipus de col·laboració entre 
l’EMMR i els músics que participen a la tro-
bada són només alguns exemples del que es 
podria fer si es mirés d’obrir i apropar l’orga-
nització de les festivitats locals a les entitats 
i a tots els riudomencs.

També cal fer incís en la superposició de 
diferents actes o la presentació d’un conte 
infantil un divendres a les 20h, obviant un 
esdeveniment com “L’hora del conte” que 
funciona cada dissabte al matí a la Biblio-
teca Municipal –i del qual se’n fa difusió per 
canals que aquest cop no s’han utilitzat per 
difondre els actes programats.
Perquè una festa, o qualsevol actuació mu-
nicipal, funcioni, cal que tota la població hi 
participi i s’ho senti seu. 

Grup Municipal del PDeCAT

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Grup Municipal de la CUP
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Sabies que...
Aquest any s’ha celebrat la XXa Trobada 
de Sacaires de Catalunya. Des de llavors, 
Riudoms esdevé el punt de trobada dels 
intèrprets d’aquest instrument tradicional 
català, coincidint amb la Festa Major de Sant 
Sebastià. La primera trobada va tenir lloc el 
24 de gener de 1999 i hi van participar catorze 
grups procedents de diversos municipis dels 
Països Catalans.


