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La Festa Major i la Fira de l’Avellana 
projecten Riudoms a l’exterior

Escrit de l’Alcalde

Aquest any la Festa Major de 
Sant Jaume ha crescut una 
mica més i ha consolidat el 
model iniciat l’any passat, 
apropant-se als objectius 
marcats: recuperar la nostra 
cultura popular, ampliar i 
consolidar el seguici festiu 
i els actes de festa major i 

projectar Riudoms cap al seu entorn.

Enguany la Fira també ha assolit un augment de 
públic tant local com de fora vila. La introducció 
de dues grans novetats com el Gaudí Outlet i el 
festival Minipop, juntament amb tota una sèrie 
de petits canvis de distribució i ubicació dels 
estands i parades, ha contribuït a fer d’aquesta 
edició una de les més ben acceptades per part 
dels riudomencs i riudomenques.

Des de sempre, aquests 
dos esdeveniments eren 
cites obligades per als 
veïns i veïnes de Riudoms 
i per a alguns visitants 
de poblacions del nostre 
entorn. Ara, estan en el 
camí de convertir-se en 
dues cites atractives i 
obertes a nous tipus de públic. En el cas de la 
Festa Major, gent de la comarca i de la resta del 
Camp de Tarragona. En el cas de la Fira, residents 
i turistes de la costa.

Això suposa, en ambdós casos, una oportunitat 
per col·locar Riudoms en l’agenda de les persones 
i de les famílies que busquen esdeveniments de 
mida mitjana per omplir el seu temps de lleure, 
amb un programa d’activitats adaptat a la família 
i amb una oferta comercial i gastronòmica 

complementària. I, de retruc, la Festa Major i la 
Fira es converteixen en dues accions de promoció 
del poble i de promoció econòmica local.

El nou camí encetat amb la Festa Major i la Fira 
també afectarà a altres actes del calendari festiu 
tradicional de Riudoms i donarà pas també a nous 
esdeveniments turístics i culturals, impulsats 
per l’ajuntament, però sempre de la mà de les 
persones, entitats i empreses implicades.

Totes aquestes iniciatives s’agrupen en el 
conjunt de plans i programes que s’estan 
desenvolupant aquests mesos: dinamització 
comercial, del nucli antic, turisme, joventut... i 
també es promocionaran a través d’una nova 
marca comercial «Riudoms, Vine a Gaudí» que 
al mateix temps que actua com a paraigua de 
tota l’oferta cultural i festiva del poble,  i col·loca 
a Antoni Gaudí en l’eix central de la promoció 

municipal. Una de 
les primeres accions 
en aquest sentit 
és la creació de la 
pàgina Facebook 
«GaudíRiudoms» que 
operarà com a espai de 
promoció de la cultura, 
les festes, el lleure i les 

activitats sense ànim de lucre organitzades per 
l’ajuntament i per les entitats de Riudoms.

Projectar-nos cap a fora, ens enforteix com a 
municipi i ens consolida com a referent al nostre 
territori.

 
Josep M. Cruset Domènech

Alcalde

//L’objectiu és 
transmetre una imatge real 

i positiva de Riudoms
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Encesa de la tronada. En finalitzar l’acte 
institucional, es va encendre la tronada i també 
els nous llums d’estiu de la plaça de l’Església.

Ulé Barraques. L’edició d’aquest any de les Ulé Barraques va aconseguir reunir el jovent per gaudir 
amb els concerts de La tortuga que nunca tuve, Segonamà i Brams, el divendres 20 de juliol, i l’endemà 
amb Porto Bello i Ebri Knight, com també del menjar i beure de les barraques de les entitats.

Riudoms surt al carrer per la seva Festa Major d’estiu

Festa Major de Sant Jaume

Pregó de Festa Major. Aquest any, el Sr. Joan Francesc Mestre va ser l’encarregat de fer el pregó de 
Festa Major, que va tenir lloc el divendres 20 de juliol al vespre a la sala multiús del Casal Riudomenc.

Sopar-concert. La plaça de l’Església va acollir el 
concert del grup “Pop’n’roll cover band” i el sopar 
amb la “Llesca de Festa Major”.
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Riudoms surt al carrer per la seva Festa Major d’estiu

Festa Major de Sant Jaume

Cercavila infantil. El dissabte 21 a la tarda va tenir lloc la cercavila infantil acompanyada de la xaranga 
“Fem música” i el grup d’animació de carrer Macroscopi. En finalitzar, la plaça de l’Om va acollir l’espectacle 
musical “Que peti la plaça” amb el grup Xip Xap. 

Correfoc. La tarda i vespre del dissabte 21 de juliol va ser per al foc. Així, la Colla de Diablons i la Colla de 
Diables de Riudoms, juntament amb altres colles convidades, van omplir de foc els carrers i les places del poble. 

Fènix. El dissabte 21 a la nit, el grup riudomenc Els Fènix van actuar al Parc de Sant Antoni on van 
rememorar grans èxits musicals dels anys 60. 
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Festa Major de Sant Jaume

La participació, clau de l’èxit de la Festa Major



7   \www.riudoms.cat

La participació, clau de l’èxit de la Festa Major
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El dilluns 23, la plaça de l’Om va ser l’escenari del 
cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula 
“Wonder” i els Gourmets de Riudoms van oferir la 
“Tapa de cinema” a tots els assistents. 

L’endemà, la plaça de l’Església es va quedar petita 
per acollir el concert “La gran festa” on grans i petits 
van ballar al ritme d’”El pot petit”. A la nit, va tenir 
lloc al parc de Sant Antoni el concert i ball de gala a 
càrrec de l’Orquestra Maravella.

Les places, protagonistes també 
dels actes de la Festa Major

Festa Major de Sant Jaume
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Festa Major de Sant Jaume

Aigua, música i foc posen el punt 
final a la Festa Major

El dimecres 25, els més petits van gaudir d’una 
bona remullada amb el tobogan aquàtic urbà 
que es va instal·lar a l’Av. Primer d’octubre.

A la nit, el grup The Flaming Shakers va oferir 
un concert d’homenatge a The Beatles, un acte 
de la programació del Reviu Les places 2018. 
La vetllada va finalitzar amb un gran castell de 
focs que va posar el punt final a la Festa Major 
de Sant Jaume d’aquest any.
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Cada Festa Major ens deixa un record 
inesborrable. Enguany, per a alguns serà la 
imatge de la plaça de l’Església plena de gom 
a gom en el concert del Pot Petit, per a d’altres 
l’homenatge a The Beatles, etc., ja que és ben 
cert que aquest any Sant Jaume ens ha deixat 
imatges fantàstiques de gairebé tots els actes i 
activitats del programa.

Però a vegades, hi ha peces de la Festa Major que 
són fonamentals i que passen desapercebudes. 
És la Festa Major que no es veu però que convé 
reconèixer i valorar com és degut.

Els treballs de preparació de la Festa Major són 
una imatge poc coneguda: els assajos de les 
actuacions de les entitats que participen en 
el seguici festiu; la feina de la Brigada abans, 
durant i després muntant i desmuntant tota 
la infraestructura de la festa; la preparació 
de la regulació del trànsit per part de la 
Guàrdia Municipal, la contractació dels grups 
i espectacles, etc. són tasques invisibles 
essencials per a què la Festa Major funcioni.

La participació de les entitats de Riudoms 
és l’essència de la Festa Major 
(núm. persones)

La Festa Major que no es veu

Festa Major de Sant Jaume

La feina d’implicació en la Festa Major amb les 
visites a les escoles per repartir el cartell per 
a pintar, els tallers de capgrossos, l’elaboració 
de dos nous gegantons o les cosidores dels 
vestits del Seguici, també són feines que passen 
desapercebudes en el programa oficial de la 
Festa Major. 

Així com la feina de promoció a través dels 
mitjans de comunicació (roda de premsa) i el 
web i les xarxes municipals que, sense ser part 
de la Festa Major, contribueix a la seva difusió i 
a la seva publicitat més enllà del nostre municipi.   

Colla de Diables    (25)
Colla de Diablons   (30)
Tabalers     (25)
Colla Gegantera i grallers  (45)
Ball de gitanes    (10)
Ball de cercolets    (12)
Ball de valencians   (10)
Ball de bastons    (10)
Colla de Timbals Riudrum’s  (14)
El Cavall dels Germans Nebot (80)
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La Festa Major que no es veu
Verònica
Torres
Ferrant

Festes

La Festa Major creix gràcies 
a tots i a totes

Quan m’he posat a escriure aquest text, he dubtat 
si posar una coma en el titular i que digués: “La 
Festa Major creix, gràcies a tots i a totes!”. En 
qualsevol cas, els dos expressen el que jo sento; 
que això no seria veritat sense la participació de 
moltes persones i entitats del poble.

Perquè quan diem que la Festa Major és de tots, 
crec que és més veritat com més implicació hi ha 
per part de tothom. I Aquest any s’ha notat molt. 
S’ha notat molt el compromís de tota la gent de 
l’ajuntament, s’ha vist una gran implicació tant 
per part de les entitats més veteranes com per 
part de les noves incorporacions; i s’ha notat la 
complicitat i l’esperit cooperatiu de tota la gent 
que ha participat en els actes, les activitats i els 
concerts, per fer que la festa major sigui un èxit.

Compromís, implicació, complicitat... són els 
valors que permeten fer més gran la Festa 
Major any rere any. La Festa Major creix amb 
uns fonaments sòlids, la participació, i amb uns 
materials indestructibles, la il·lusió, l’esforç i el 
treball de tota la gent que hi participa.

Per tot això, per les idees que ens heu fet arribar, 
per l’ajuda que ens heu brindat, pels ànims que 
ens heu donat i per tot el suport que ens heu 
aportat a la Regidoria de Festes: Moltes gràcies 
a tots! Però, eh!!! L’any que ve, més!
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Notícies breus d’ensenyament

Alumnes de l’Escola Beat Bonaventura van 
visitar les dependències municipals per conèixer 
el treball que s’hi desenvolupa i com s’organitza 
l’administració local. 

Regidoria d’Ensenyament

L’Epicentre Gaudí va acollir, el diumenge 3 de juny, dues activitats familiars: Città infinita i Prohibit no 
tocar, pensades per experimentar la construcció d’espais urbans utilitzant elements de fusta, així com 
estimular la creativitat i imaginació dels més petits. 

El divendres 30 de juny, la Llar d’Infants “Picarols” 
va celebrar la festa de fi de curs amb diferents jocs 
de fusta sonors que va aplegar les famílies, els 
alumnes i l’equip docent. 

El 2 de juny, la sala multiús del Casal Riudomenc va 
acollir una trobada d’exalumnes que havien estudiat 
l’antiga Formació Professional a Riudoms i dels 
professors que havien format part de l’equip docent.

L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Institut 
Joan Guinjoan per acollir en pràctiques alumnes 
del Cicle Dual d’Activitats Comercials a les 
dependències municipals. 
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PREMIS 2018

CATEGORIA CARROSSES
1r premi (300 €): Barri d’Avall
2n premi (250 €): Barri Molins Nous
3r premi (200 €): Barri Molí d’en Marc
4t premi (150 €): Barri de Sant Antoni
 
CATEGORIA DISFRESSES
1r premi (300 €): Barri d’Avall
2n premi (250 €): Barri de Sant Antoni  
3r premi (200 €): Barri Molí d’en Marc 
4t premi (150 €): Barri Raval

La Festa de Barris, festa de diversió 
i germanor 

Regidoria de Festes

Del 30 de juny a l’1 de juliol, Riudoms va viure l’esperada i concorreguda Festa de Barris. Un 
any més, els carrers es van omplir de gresca per celebrar aquesta festa tradicional amb els jocs 
de cucanya per als infants, els sopars i la festa a cada barri, la rua del diumenge al matí i el ball 
de festa amb el sorteig de l’hereu i la pubilla, el fadrí i la dama d’honor i l’entrega de premis del 
concurs de carrosses i disfresses. 

HEREU
Francesc Xavier Cabré Cros (Barri de Sant 
Antoni)

PUBILLA
Sandra Nolla Mestre (Barri de Sant Antoni)

FADRÍ
Gaspar Corts Mas (Barri de la Plaça)

DAMA D’HONOR
Marina Guinart Jansà (Barri de les Escoles)
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Barri Ferrant | Mickie i Minnie Mouse

Barri de les Escoles | Superherois

Quintus 2018 | Quinto cervesa

Els barris sorprenen 
amb les seves creacions

Festa de Barris

Barri de Sant Antoni | Nens i nenes d’època

Barri del Colomer | Graduats universitat

Barri d’Avall | Faunos
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Festa de Barris

Barri de la Raval | Venedors de crispetes

Barri de Sant Sebastià | Papallona

Barri dels Molins Nous | Playmòbil

Barri del carrer Major | De pijames

Barri del Molí d’en Marc | Monstre de les galetes

Barri de la Plaça | Vaiana



16

Durant els dimecres de juliol, el Reviu les places ha ofert una programació variada i familiar  
per gaudir de les nits d’estiu amb espectacles musicals i teatrals a les places del poble. 
Enguany, es van oferir l’obra teatral “Agència Matrimonial 7 d’Amor” a càrrec de la Companyia 
M’enredo; l’espectacle circense “Josafat” a càrrec de Passabarret; i el concert d’homenatge 
a The Beatles amb el grup The Flaming Shakers.  

El Reviu les places aposta per una 
programació variada i familiar

Regidoria de Cultura

Riudoms se suma al Festival Accents 
en l’edició de 2018

Riudoms, juntament amb Mont-roig del 
Camp, Cambrils, Alcover i Falset se sumen 
al Festival Accents 2018. En total, Riudoms 
i les altres quatre localitats oferiran 10 
concerts, que se sumaran a la dotzena 
llarga d’actuacions que es programaran 
a Reus. De moment s’han confirmat els 
concerts de Roger Mas, Xarim Aresté, Judit 
Neddermann, Joan Reig i Paula Valls.
 
Roger Mas presentarà el seu disc “Parnàs” 
el dissabte 27 d’octubre a les 20.00h 
al teatre auditori del Casal Riudomenc. 
Les entrades es posaran a la venda 
properament a www.casalriudomenc.cat 
(14 euros entrada anticipada). 
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Regidoria de Cultura

L’Hble. Sra. Elsa Artadi, consellera de 
Presidència, visita Riudoms 
El dijous 12 de juliol, la consellera de 
Presidència, Hble. Sra. Elsa Artadi, va fer una 
visita institucional a Riudoms per conèixer 
les necessitats i reptes del territori. 

Després de l’acte de signatura del llibre 
d’honor al Saló de Plens de l’Ajuntament, la 
consellera va visitar diversos equipaments 
que han comptat amb la participació 
econòmica de la Generalitat de Catalunya  
per a la seva construcció: el Teatre Auditori 
Casal Riudomenc i la Biblioteca Municipal 
Antoni Gaudí.

L’Església, declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional
La Direcció General del Patrimoni Cultural ha declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’església de Sant 
Jaume Apòstol de Riudoms, en la categoria de Monument 
Històric, i la delimitació del seu entorn de protecció.

L’entrada de l’Església en el Registre de Béns Culturals 
d’Interès Nacional i en el Registre General de Béns 
d’Interès Cultural de l’Administració de l’Estat, obrirà 
la possibilitat d’accedir a ajuts per a la rehabilitació 
del temple.
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Més de 200 persones participen 
al joc “La Mutació”

Regidoria de Joventut

Del 25 de juny al 27 de juliol, ha tingut lloc 
una nova edició de l’Escola de lleure “Viu 
l’estiu!”. Durant unes setmanes, els infants es 
diverteixen amb una programació d’activitats 
variades i que tenen per objectiu l’aprenentatge 
de l’infant en un ambient relaxat. 

Aquest any, han fet visites culturals, com per 
exemple a l’Espai Històric Cultural “La cisterna 
vella” i a la Biblioteca Antoni Gaudí; han  après 
normes de circulació en un parc d’educació 
viària; i també han gaudit d’una festa aquàtica 
que va posar el punt final a quatre setmanes 
d’activitats de lleure.

El Joc d’estratègia “La mutació”, amb 160 participants repartits en 30 equips, va omplir els 
carrers i places del Nucli Antic de Riudoms durant el vespre del dissabte 7 de juliol. Els 
participants van haver de resoldre tot un seguit de pistes fins a trobar la fórmula química final 
que desfeia la mutació. L’organització del joc també va comptar amb l’ajuda de 40 voluntaris.

Els infants viuen l’estiu amb 
l’Escola de Lleure
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La regidora de Joventut, Maria Cros, i la tècnica 
de joventut, Marta de Móra, es van reunir amb 
Marta Ortoneda, tècnica de l’àrea de joventut de la 
Coordinació territorial de joventut de Tarragona per 
tractar temes del Pla Local de Joventut. 

La Campanya “Riudoms Pedala” ha premiat els i les 
alumnes dels centres educatius de Riudoms que 
més han utilitzat la bicicleta per anar a classe. A tots 
els premiats, se’ls va lliurar un obsequi el diumenge 
22 de juliol després de la Bicicletada popular.  

Durant les Ulé Barraques, es va obrir un Punt 
Violeta que pretén sensibilitzar el públic contra 
les agressions sexistes, sobretot en espais i 
esdeveniments festius.  

Notícies breus de joventut

El mes de juliol, la sala d’actes de la Casa de Cultura 
va acollir la formació del Punt Violeta que el Consell 
Comarcal del Baix Camp va fer als organitzadors de 
festes dels municipis del Baix Camp. 

Curs de defensa 
personal femenina
L’Ajuntament, juntament amb la Guàrdia 
Municipal i l’Associació Amics de Riudoms, va 
oferir durant el mes de juny un curs gratuït de 
defensa personal femenina a les instal·lacions 
del Pavelló Municipal d’Esports. 

Més de trenta dones van aprendre tècniques 
de prevenció i autoprotecció. 
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La Regidoria d’Esports i el CD Riudoms van 
homenatjar els diferents equips que han ascendit. 
També es va fer un reconeixement a l’equip 
femení, així com als jugadors que aquest any es 
retiren. Finalment el CD Riudoms també ha fet un 
reconeixement públic a l’Ajuntament de Riudoms 
per la seva col·laboració i suport a l’entitat.

L’edició d’aquest any de l’Estiu Esportiu ha mantingut activitats consolidades però també n’ha incorporat 
de noves com és el ioga. Aquest conjunt d’activitats, que es duu a terme durant el mes de juliol, 
compagina l’esport i la salut amb la fresca dels vespres de l’estiu. 

El 16 i 17 de juny, Amics de Riudoms va organitzar 
el Campionat de Socorrisme de Catalunya de 
piscina i de platja, on van prendre part 190 
esportistes. El dissabte 16 es van dur a terme les 
proves de piscina a Riudoms i, a la nit, s’hi va 
celebrar la Gala del Salvament Català, on es van 
premiar els millors esportistes de l’any 2017.

Riudoms amb l’esport
Regidoria d’Esports

Un estiu fent esport i salut a la 
fresca amb l’Estiu Esportiu
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L’Ajuntament treballa per millorar 
l’entorn urbà

La Brigada Municipal ha fet obres a la Piscina 
Municipal per ampliar les dependències i oferir un 
millor servei als seus usuaris. Aquest estiu s’ha 
pogut gaudir de més zona de jocs i d’esbarjo.

La Guàrdia Municipal va identificar, a finals de juny, l’empresa que va abocar residus de construcció a la 
riera de Maspujols. Com a part de l’expedient sancionador, aquesta va haver de retirar la runa abocada.  

La Regidoria de Serveis Públics ha mantingut 
reunions amb l’Agència Catalana de l’Aigua i 
Comaigua sobre l’ampliació de la depuradora.  

La nit del divendres 1 de juny es va fer el tractament fitosanitari als arbres del municipi. A finals de juny, 
es va fer la segona ronda de tractament a l’espai públic per evitar la proliferació del mosquit tigre i el 
seu impacte en la població. 

Regidoria de Serveis Públics
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La 38a Fira de l’Avellana amplia l’oferta d’activitats 

38a Fira de l’Avellana

L’edició d’aquest any de la Fira de l’Avellana, que va tenir lloc del 10 al 12 d’agost, va ampliar 
l’oferta d’activitats per obrir-se a nous públics, incloent-hi un espai destinat a la moda, «Gaudí 
Outlet Riudoms», i un tast del «Minipop Tarragona» amb Joan Reig, Sergi Esteve i Sergi Carós, 
a més a més de les cites ja tradicionals d’aquest esdeveniment estiuenc relacionades amb 
l’avellana, la pagesia i la gastronomia, entre d’altres.

PREMIS FIRA DE L’AVELLANA 2018

CONCURS DE CARTELLS
1r premi: Marc Fortuny Badet
Accèssit autor/a local: Josep M. Mas Folch
Accèssit autor/a local més jove: 
Miquel Guasch Munné

34è TROFEU “FIRA DE L’AVELLANA” 
DE PORTADORS DE SACS
1r premi: Rubén Guillén Hernández (Valls)
2n premi: Jordi Serra Garcia (Riudoms)
3r premi: Carles Guillemat Rocamora (Reus)

PREMI FIRA DE L’AVELLANA 2018
Miners de Riudoms

19è PREMI CONREU DE L’AVELLANER
Joan Solé Padreny

21è  CONCURS DE PRODUCTES AGRÍCOLES
Premi a la Millor Verdura: Jaume Gili Ferré
Premi a la Millor Fruita: Joan Gil Pedrola
Premi a la Fruita o Verdura més original: 
Jaume Papió Mestre

9a CURSA FEMENINA DE PORTADORES DE MIG SAC
1r premi: Lídia Castro (Reus)
2n premi: Susanna Dolcet Parés (Riudoms)
3r premi: Olga Martínez Torregrosa (Barcelona)

L’entrada de la Fira d’aquest any representava una mina d’aigua i va ser dissenyada i creada per la 
Brigada Municipal. 
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La 38a Fira de l’Avellana amplia l’oferta d’activitats 

38a Fira de l’Avellana

El riudomenc Antoni Castro Salomó, doctor en Medicina, va ser l’encarregat d’inaugurar la 38a Fira de 
l’Avellana i la 419a Fira de Sant Llorenç el divendres 10 d’agost. 

Aquest any, el Premi Fira de l’Avellana va ser per als antics minadors de Riudoms. A la vegada, es va fer un 
homenatge als i les responsables de les mines de rec que abasteixen els camps de Riudoms, en homenatge 
a la seva tasca de preservació i manteniment d’aquest sistema de canalització d’aigua. 

A la nit, el Parc de Sant Antoni va acollir una nova 
edició del concert jove Avellana Sound. En aquesta 
ocasió, hi van actuar el grup Sense Sal i el Dj OGT.

A l’entrada, hi havia l’exposició fotogràfica d’Alba 
Mariné que, aquest any, estava dedicada a les 
mines de Riudoms. 
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38a Fira de l’Avellana
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Un Ajuntament modern al vostre servei

Com gestionem la Plaça de l’Església?

Tal i com us anem informant, en aquest mandat 
estem treballant en molts camps per tal de fer 
avançar el poble de Riudoms. No només en grans 
actuacions com ara la remodelació del nucli antic, 
les obres de millora d’equipaments municipals, la 
dinamització del comerç local o l’ampliació de les 
activitats festives, sinó que també en les petites 
coses del dia a dia. 

Per fer possible aquesta transformació del poble 
és fonamental tenir una planificació d’allò que 
s’ha de fer cada any, disposar d’un Ajuntament 
sanejat econòmicament per poder assumir les 

inversions, i comptar amb un bon equip humà 
que faci realitat allò planificat.

Però hi ha altres qüestions, potser de caràcter 
més intern, en què hi hem estat treballant 
intensament:

- Estem acabant les obres de reforma de les 
dependències municipals, disposant ara d’un 
espai on s’hi treballi amb bones condicions i on 
els ciutadans us hi sentiu ben acollits.

- Hem reorganitzat les àrees i incorporant 

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.

Durant la legislatura, l’equip de govern del 
PDECAT s’ha esmerat en dir-nos que les nostres 
propostes, sobre coses que ells ja portaven al 
programa, no tenen sentit. Ens responen que 
l’obra de govern està ben planificada i no hi ha 
marge de millora ni modificació.
Amb les intervencions a la Plaça de l’Església han 
demostrat tot el contrari.
A finals de la passada legislatura es va inaugurar 
la recuperació de la cisterna vella (abril 2015). 
Un equipament infrautilitzat que va comportar 
la incorporació d’una entrada i una sortida a la 

plaça, el trencament estètic d’aquesta i la mort 
de dos arbres.
L’octubre del 2015 es va incorporar una pantalla 
informativa damunt l’accés a la cisterna vella, 
agreujant l’impacte visual del conjunt, i que 
només publica les activitats de l’Ajuntament.
Durant tota la legislatura hi ha hagut una 
normativa imprevisible sobre l’aparcament al 
voltant de les dues places. Hom pot comprovar 
que els diumenges a la tarda la plaça és plena de 
cotxes i que, en segons quins festius, la prohibició 
no s’aplica.

Opinió dels Grups Municipals
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Un Ajuntament modern al vostre servei

Com gestionem la Plaça de l’Església?

més personal, per tal de poder atendre més 
ràpidament les tasques del dia a dia i ajudar 
als treballadors a desenvolupar la seva feina en 
condicions més favorables.

- Hem desplegat la nova llei de contractació 
pública de manera ràpida per tal d’adequar-nos 
immediatament a les noves i dures exigències en 
aquesta matèria. 

- Hem implantat un nou sistema de comunicació 
per tal de mantenir-vos més informats i facilitar-
vos l’accés a la informació de tot allò que fem 
amb els diners públics.

- I finalment, estem implantant un nou sistema 
informàtic que permet gestionar tots els 
expedients de l’ajuntament electrònicament, 
guanyant així agilitat, qualitat de servei i 
eficiència.

En definitiva, millors instal·lacions, més ben 
organitzades i amb millors eines per poder-
vos atendre de manera més ràpida i amb 
major qualitat. Teniu a la vostra disposició un 
ajuntament modern. 

Aquest juny es va col·locar una caseta de fusta, 
relacionada amb l’explotació del Bar del Casal 
Riudomenc.
Aquest juliol, a corre-cuita, es van col·locar 15 
pals de ferro damunt 15 pilones de ciment per 
poder posar unes tires de bombetes per la Festa 
Major.
I queda pendent la incorporació d’un monument 
dedicat a Antoni Gaudí, de dubtosa fidelitat 
històrica.
La Plaça de l’Església és provablement 
l’únic element del nostre nucli històric que 

ha resistit a l’oblit d’aquesta zona del poble 
i que continua sent un espai de referència 
per a la vida dels riudomencs a nivell 
comercial, social i cultural. Aquesta és una 
bona planificació de la gestió d’una de les nostres 
insignes com a poble?
Exigim una planificació pausada, conjunta i 
participativa per tal que la Plaça de l’Església 
conservi la seva essència i funció vital i no 
acabi esdevenint un collage d’intervencions i 
elements que se li acudeixen al nostre alcalde.

Grup Municipal del PDeCAT

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Grup Municipal de la CUP



28

Sabies que...
El Seguici Festiu d’aquest any va com

ptar am
b m

és de 300 persones i 
am

b la presència dels G
egants del Pi de Barcelona, com

 a convidats d’honor. 


