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L’esperit de servei

Escrit de l’Alcalde

A l’Ajuntament de Riudoms 
hi treballem 122 persones. 
Els regidors, els funcionaris, 
interins, laborals... tots 
fem feina perquè el nostre 
poble funcioni i perquè els 
riudomencs i riudomenques 
tinguem els millors serveis 
possibles.

Els darrers anys i, especialment, aquests 
darrers mesos, tot el col·lectiu de l’ajuntament 
ho ha donat tot per superar els reptes que 
teníem al davant: remodelació i millora dels 
carrers, obres a les Escoles Velles, potenciació 
de la Festa Major de Sant Jaume i la Fira de 
l’Avellana, dinamització del comerç, pla local de 
joventut, manteniment 
de l’entorn urbà... 
Tothom s’hi ha abocat 
de valent.

Les institucions, les 
empreses, les entitats, 
les fan les persones. 
I l’equip humà de 
l’ajuntament amb 
la seva implicació, 
dedicació i treball és qui aconsegueix que 
la casa de la vila tiri endavant els projectes 
municipals, sovint invertint més temps, més 
feina i més il·lusió del que es pot demanar. 
Aquest plus d’implicació i de servei al poble 
és el que desencalla projectes, el que troba 
solucions per a problemes molt complexos, el 
que -en definitiva- ajuda a avançar la institució 
i el poble.

Aquest esperit de servei hi és. Es pot palpar 
en tot allò que l’Ajuntament posa en marxa. 
En cada pedra d’un carrer nou, en cada plaça 
enjardinada, en la mina de l’entrada de la 
Fira, en cada activitat... hi ha unes persones 
que s’esforcen per fer-ho el millor possible, 
pensant en què els ciutadans rebin un bon 
servei i quedin satisfets.

Aquest esperit de servei té noms i cognoms, i 
té cara i ulls. I és per això que aquest número 
del Butlletí d’Informació Municipal publica en la 
contraportada una fotografia de les persones 
que treballen a l’ajuntament: la Brigada 
Municipal, la Guàrdia Municipal, el servei de 
neteja, la Llar d’Infants, l’Escola de Música, 
el Teatre Auditori del Casal Riudomenc, la 

Biblioteca Municipal, 
el Menjador Escolar, 
els Serveis Tècnics, 
Econòmics i Jurídics, 
l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania, 
les instal·lacions 
esportives, etc.

Serveixi, doncs, 
aquesta fotografia 

per posar cara a totes aquestes persones 
que fan una feina anònima per a la majoria 
d’habitants de Riudoms. Serveixi per retre un 
homenatge a les dones i homes que treballen 
per al conjunt dels veïns i veïnes de Riudoms. 
I serveixi també per agrair-los la seva entrega 
en el dia a dia i, especialment, en els moments 
difícils. 

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

//L’esperit de servei 
es pot palpar en tot allò 

que l’Ajuntament posa en 
marxa 
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La remodelació i millora dels carrers 
del nucli antic està transformant la 
fesomia del nostre poble. 

Les millores del ferm i el canvi 
estètic es va estenent per tot el nucli 
històric buscant tant el benefici per 
als veïns i veïnes com l’atractiu per 
als visitants del nostre poble.

En aquests moments, els carrers 
Sant Bonifaci, Gaudí, Sant Joan i 
Sant Tomàs estan en fase d’execució 
i, ben aviat, començaran les obres al 
carrer Galanes.

Avança la reforma urbana del nucli antic

Regidoria de Serveis Públics

El carrer Mont-roig en plena transformació

Les obres del carrer Mont-roig, al Barri Ferrant, estan transformant a fons aquesta via 
urbana. Les noves voreres i el nou ferm permeten una utilització d’aquest espai de manera 
còmoda, tant per a vehicles com per a vianants. 

L’actuació en aquest carrer consisteix en la col·locació d’una nova pavimentació, la substitució 
de la xarxa d’abastament d’aigua potable, la millora de l’evacuació de les aigües pluvials en 
alguns punts i l’ampliació de les voreres.

Les obres al carrer van començar aquest estiu i el seu acabament està previst per al mes 
de desembre.

//Transformació 
de la fesomia del 

nucli antic del poble 
i del barri Ferrant
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Avança la reforma urbana del nucli antic

Regidoria de Serveis Públics

Les millores que s’introdueixen en 
aquests carrers són: la col·locació 
d’una nova pavimentació, la 
substitució de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable, la millora de 
l’evacuació de les aigües pluvials 
en alguns punts i la conversió dels 
carrers en plataforma única eliminant 
les barreres arquitectòniques.

L’acabament de les obres d’aquests 
carrers està previst per a finals 
d’any, els carrers Gaudí, Sant 
Joan i Sant Tomàs. I per al primer 
trimestre del 2019, els carrers Sant 
Bonifaci i Galanes.

//Millores en 
paviment, aigua potable, 

pluvials i barreres 
arquitectòniques
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Les obres per a dotar Riudoms de nous equipaments han començat. Per una banda, ja s’han 
començat les obres de reforma i millora de les «Escoles Velles» amb la col·locació dels fonaments 
de les caixes de les escales i de l’ascensor. Aquest edifici es destinarà a les entitats del poble i 
a aules de formació per a adults.

A l’Espai Jove també s’hi han realitzat actuacions de millora de les instal·lacions per fer-lo 
més acollidor. S’hi ha col·locat parquet i s’ha habilitat una zona de despatx que ocuparà la 
dinamitzadora de joventut i que es destinarà a consultes que facin els mateixos joves. 

Per una altra, també han començat les obres d’adaptació de «Les Monges» per crear una plaça 
al costat de l’edifici històric en l’emplaçament de l’annex posterior que s’està enderrocant.

Aquesta operació dóna compliment als resultats de la consulta de la Fira de l’avellana del 2017, 
en el qual un 52% dels riudomencs i riudomenques van triar aquesta opció per aquest espai del 
nucli antic del poble. 

Nous equipaments i espais urbans per a Riudoms
Regidoria de Serveis Públics

Imatge virtual 
de la nova 
plaça que 
s’habilitarà 
al costat de 
l’edifici de 
“Les Monges”

Al lloc que 
ocupava 
l’annex és on 
es construirà 
la plaça
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Nous equipaments i espais urbans per a Riudoms
Sergi
Pedret
Llauradó

Serveis Públics

La millora de l’entorn urbà

Les obres dels carrers, la remodelació dels espais 
urbans i la millora dels equipaments, contribueixen a 
fer que Riudoms sigui un poble agradable per viure-
hi i per passejar-hi. En els darrers anys, l’esforç de 
l’Ajuntament per millorar l’entorn urbà ha estat molt 
important amb l’objectiu d’augmentar l’atractiu del 
nostre poble i alhora millorar la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes.

Un dels exemples d’aquest esforç, a més a més de les 
inversions en obres, és la participació en el projecte 
«Viles Florides»,  on per segon any consecutiu, Riudoms 
ha aconseguit la qualificació de tres Flors d’Honor, la 
qual cosa ens situa entre les viles de Catalunya que 
millor cuiden el seu entorn urbà i natural. Un altre, és 
la feina contínua, per part dels Serveis Tècnics i els 
Serveis Públics de l’Ajuntament, de recuperar espais 
desatesos, tant públics com privats, per integrar-los 
com a espais verds urbans, la zona de la Soleiada n’és 
un exemple. De la mateixa manera, la preocupació per 
part de la Brigada Municipal en el manteniment dels 
parcs i jardins del nostre poble és un altre exemple 
d’aquest esforç.

Viure en un entorn urbà més verd és un factor de 
benestar i de salut: té beneficis en persones adultes, 
com són la reducció de l’estrès, el fet de viure més anys 
o un millor estat de salut general i mental. En el cas 
dels nens i les nenes, es relaciona amb millores en la 
capacitat de l’atenció i el desenvolupament emocional i 
del comportament. A la vegada, és també un factor de 
generació d’oportunitats en l’àmbit econòmic.

Tot plegat dóna sentit a l’esforç que fem en aquest 
àmbit.

Aquesta és la imatge que presenta el nou Espai 
Jove i que fa poc ha iniciat les activitats

Evolució de les obres a l’exterior i a l’interior de 
l’edifici de les “Escoles Velles”
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Regidoria de Serveis Públics

L’Ajuntament ha habilitat un nou espai 
d’aparcament situat a la cruïlla dels carrers 
Sir Alexander Fleming amb Baltasar de Toda 
i Tàpies.

Aquesta habilitació és temporal fins al 
desenvolupament del pla parcial Ampliació 
de La Soleiada i contribueix a augmentar el 
nombre de places d’aparcament de vehicles 
al municipi. 

Durant els últims mesos, s’han realitzat tasques de millora a les instal·lacions del Pavelló 
Municipal d’Esports, algunes d’elles per adequar-les a la normativa vigent.

Algunes de les feines que s’han dut a terme són l’aplicació de pintura a les baranes metàl·liques 
de les grades i portes d’evacuació; substitució dels miralls i portes dels vestuaris; reparació 
dels mecanismes i lones de les cortines separadores de la pista; tractament amb revestiment 
ignífug de la coberta d’entrada a les instal·lacions i substitució de l’alumini de la porta 
d’accés principal per un de més reforçat.

Treballs de manteniment a les 
instal·lacions del Pavelló d’Esports

S’habilita una nova zona 
d’aparcament a l’àrea de La Soleiada
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Regidoria d’Ensenyament

La Llar d’infants comença el curs 
escolar amb una imatge renovada
Aquest nou curs escolar, la Llar d’infants 
Municipal Picarols ha estrenat unes 
instal·lacions renovades que s’han millorat 
durant el descans estival.

L’Ajuntament ha renovat el terra, col·locant 
parquet a les aules dels més petits. També s’ha 
renovat el material pedagògic i la decoració 
per aconseguir una ambientació en la línia de 
la metodologia seguida al centre, que dóna 
importància a la quotidianitat dels espais i a 
l’autonomia de l’infant.

20 i 21 d’octubre | Riudoms | www.riudoms.cat

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

Facebook.com/ajuntamentderiudoms 
 
Instagram.com/ajriudoms 
 
Twitter.com/ajriudoms
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Aquest any, la Consulta de la Fira de l’Avellana 
ha plantejat preguntes vinculades als projectes 
de les entitats locals i a actuacions municipals 
relacionades amb l’edifici de les Escoles Velles, 
la Fira de l’Avellana i el pressupost municipal.

Els resultats obtinguts, d’un total de 721 
formularis, serveixen per conèixer les 
preferències i els suggeriments dels veïns i 
veïnes de Riudoms així com per fomentar la 
participació ciutadana sobre diverses propostes 
d’acció municipal. 

Resultats de la Consulta de la Fira 
de l’Avellana 2018

Regidoria de Participació

Projectes guanyadors de 1000€

Lliga contra el Càncer     439
Ajuda psicosocial i econòmica als 
afectats de càncer i les famílies 
Parròquia de Sant Jaume          224
Restauració de l’orgue
AMPA Institut Joan Guinjoan          222
Fem recerca: Robòtica a les aules
Club Deportiu Riudoms          216
Adquisició d’un desfibril·lador

Projectes guanyadors de 500€

AMPA Beat Bonaventura   210
Robotitza’t amb LEGO! 
Material per a robòtica educativa
AMPA Cavaller Arnau           163
Equipament i dinamització 
del pati de l’escola
Associació de Jubilats         152
Circuit cultural i turístic
Amics de Riudoms           129
Ski/Taula de rescat per a
l’equip de salvament

Projectes guanyadors de les entitats 
locals (i número de vots)

En aquests moments han començat les obres de 
rehabilitació de l’edifici de les Escoles Velles. Un cop 
acabades, aquest edifici acollirà diferents activitats 
formatives i entitats de Riudoms. Quin nom t’agradaria 
que tingués l’edifici?

La Fira de l’Avellana, des de sempre, arriba en unes 
dates lluny de les collites d’olives i avellanes, uns 
dels productes més típics de la nostra agricultura. 
Creus que seria interessant programar un certamen 
complementari, a la tardor, per promocionar aquests 
productes?

De cara al pressupost de l’any 2019, es destinarà una 
partida de 20.000 € a aquelles actuacions escollides 
pels veïns a través de la consulta. Quines propostes 
s’han de prioritzar?

Arreglar l’entorn Ermita Sant Antoni     27%
Remodelar els jocs infantils de les places     20%
Digitalitzar i catalogar l’Arxiu Històric     14%

Escoles 
Velles

Hort del 
Camp

Pompeu 
Fabra

Muriel 
Casals

Sí

No
M’és 

indiferent

Consulteu el resultat de totes les 
actuacions a www.riudoms.cat
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Diada Nacional de Catalunya

Riudoms celebra la Diada

Com ja és tradició per la Diada Nacional de 
Catalunya, el dilluns 10 de setembre al vespre 
es va celebrar la sardinada popular a la plaça 
de l’Església amb l’assistència de sis-centes 
persones i amb la col·laboració d’un grup de  
persones voluntàries.

La vetllada es va completar amb el concert i la 
ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Reus, 
la marxa de torxes i l’ofrena floral conjunta de 
l’Ajuntament, els partits polítics i les entitats 
locals a la casa pairal dels Germans Nebot. 
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Finalitzen els cursos del cicle 
d’Emprenedoria i Empresa

Notícies breus

L’última setmana de setembre i la primera 
d’octubre van tenir lloc els darrers cursos del 
cicle Emprenedoria i Empresa, organitzats 
per la Regidoria de Formació.

En aquesta ocasió, els cursos estaven 
orientats a redissenyar el negoci i a aprendre 
recursos per buscar o canviar de feina i 
descobrir què se’ns dóna millor. 

A finals de setembre, es va incorporar a l’àrea 
de joventut de l’Ajuntament, Núria Arbó, la 
nova dinamitzadora que s’encarregarà de les 
activitats d’oci de l’Espai Jove de Riudoms. 
Aquesta incorporació és una de les mesures 
previstes en el Pla Local de Joventut.

Durant aquesta tardor, l’equip de joventut 
està rebent assessorament tècnic sobre com 
dissenyar i organitzar l’Espai Jove.

El divendres 7 de setembre, l’Associació 
Eines va oferir una xerrada sobre les 
addiccions i l’esport a la sala d’actes de la 
Casa de Cultura, dins del recorregut a peu 
que han fet per tot el territori català i que 
els ha portat per diferents municipis.

L’Associació Eines treballa per combatre 
les addiccions a través de l’esport com a 
element indispensable per a la rehabilitació.

 

S’incorpora una dinamitzadora a 
l’àrea de joventut

L’Associació Eines ofereix una 
xerrada sobre les addiccions
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Campanya per 
a la recollida 
d’excrements 
de gos

Regidoria de Medi Ambient

Pròximament, la Regidoria de Medi Ambient 
impulsarà una campanya per conscienciar 
els propietaris de gossos de la necessitat 
de recollir els excrements de la via i espais 
públics del poble. 

La campanya, que té com a lema “Jo li ho 
recullo, i tu?”, es farà, principalment, en les 
zones d’agilitat canina i en alguns carrers del 
municipi. 

També preveu obsequiar els propietaris 
dels gossos censats a Riudoms amb un 
dispensador de bosses per a la recollida de 
deposicions. 

Jornada solidària amb el medi 
ambient

L’empresa química de Tarragona LyondellBasell va celebrar, el dissabte 8 de setembre al matí, 
el seu “green day” a Riudoms per tercer any consecutiu. La trobada consisteix a compartir 
una acció solidària entre els treballadors i els seus familiars, seguit d’un dinar de germanor. 
Enguany, en col·laboració amb l’Ajuntament de Riudoms, l’empresa ha col·locat flors en un 
dels espais de la plaça de l’Església.
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Un equip compromès

Més Riudoms en positiu

Cap a on va el bar del Casal Riudomenc?

Quan ens vam presentar a les passades eleccions 
municipals, ho vam fer basant-nos en tres pilars 
fonamentals: l’experiència d’anys anteriors, un 
equip de persones per encarar la legislatura 
actual i un programa electoral clar i detallat.

- L’experiència us la vam acreditar amb la feina 
feta fins llavors. Una feina que havia permès fer 
avançar Riudoms malgrat que la nostra societat 
estava passant la pitjor crisi econòmica que 
havíem conegut des de la restauració de la 
democràcia. 

- L’equip de persones us el presentàvem en la 
forma d’una àmplia candidatura, representativa 
del nostre poble, amb persones pròximes als veïns 
i preparades per recollir les vostres inquietuds i a 
la vegada amb l’empenta i capacitat per governar 
l’Ajuntament.

- I en tercer lloc, ens presentàvem a les municipals 
amb un Programa Electoral que recollia més de 
150 compromisos que adquiríem davant vostre. 
Accions per treballar en el Nucli Antic, Joventut, 
Comerç Local, Esports, Cultura i Festes, Turisme, 
Promoció Econòmica, Benestar Social, Gent Gran, 

100. Aquesta és la xifra -en número 
rodons- de fotografies que incloïa l’anterior 
Butlletí d’Informació Municipal,  repartit 
el setembre passat. En una vintena d’elles 
hi apareixen membres del govern: tant 
l’alcalde com diversos regidors i regidores. 
Son fotografies que recullen la festa major 
de Sant Jaume, la Fira de l’Avellana, la festa 
dels Barris, d’activitats esportives… totes 
elles festes i activitats que ens estimem i 
que han esdevingut un exemple del Riudoms 
en positiu que ens agrada a tots.

De fet, el Riudoms en positiu que volem no 
es queda només aquí, sinó que va molt més 
enllà. És també un Riudoms que potencia la 
transparència. Per això no té por d’explicar 
en què es gasta els diners. Per exemple, 
què val redactar, publicar i repartir aquest 
butlletí? Això ho podríem saber si l’actual 
govern expliqués a fons els pressupostos 
municipals, però no ho fa. Sabíeu que des 
que l’actual alcalde és al capdavant de 
l’Ajuntament mai ha explicat els pressupostos 
de manera detallada?

El Bar del Casal Riudomenc és un complement 
del Teatre Auditori, situat a la seva planta 
baixa. El desembre del 2010 es va inaugurar 
l’equipament del Casal. Durant aquests 8 anys 
hi han passat fins a quatre arrendataris. Els 
problemes han anat in crescendo aquesta 
legislatura, ja que hi ha hagut tres concursos 
públics, arrendataris que no han acabat el seu 
contracte, temporades en què l’Ajuntament 
ha hagut d’assumir alguns dels serveis a la 
llar dels jubilats, etc. A més, les condicions 
econòmiques i de gestió han anat canviant per 

a cadascun dels diferents explotadors. 

Ara, després dels diversos fracassos continuats, 
el Govern de l’Ajuntament de Riudoms ens 
sorprèn amb un estudi de mercat que pretén 
adequar les bases del concurs a aquelles 
empreses que vulguin portar el bar del 
Casal. Per què arriba ara, quan ja hi ha hagut 
diversos problemes amb l’expoltació d’aquest 
equipament? Per què no es plantejava des d’un 
bon principi quins havien de ser els criteris i 
condicions per a la gestió del bar?

Opinió dels Grups Municipals



15   \www.riudoms.cat

Un equip compromès

Més Riudoms en positiu

Cap a on va el bar del Casal Riudomenc?

Agricultura, Transparència i Participació Ciutadana, 
Serveis Públics, Medi Ambient, Ensenyament, 
Seguretat Ciutadana, etc.

Per nosaltres el Programa Electoral és un 
document fonamental, ja que conté el full de ruta 
del mandat i fixa què s’ha de fer en el dia a dia 
de l’Ajuntament.

A hores d’ara, quan encara queda una part de 
legislatura per seguir treballant, moltes de les 
accions que s’hi recullen ja estan fetes i d’altres 
estan en via d’execució per tal de donar-hi 

compliment durant els pròxims mesos.

Aquesta és la nostra manera de treballar: dedicar 
tots els nostres esforços per a fer possible allò 
que tan àmpliament vau validar a les passades 
eleccions municipals.

Aquesta manera de fer, sense caure en l’estèril 
confrontació política, fa que tingueu els nou 
regidors de l’Equip de Govern dedicant el 
seu temps a allò que ens vau encarregar: fer 
prosperar el poble de Riudoms i millorar la 
qualitat de vida dels qui hi viviu.

Hem revisat tots els butlletins que s’han 
publicat en el seu mandat i les notícies 
sobre pressupostos no arriben a la desena. I 
això en més de 10 anys! Fa un parell d’anys 
que sí que es publiquen els grans números 
del pressupost, però res més. Quina és la 
inversió en impuls del comerç local? Quants 
diners es destinen a famílies pobres? I 
a noves tecnologies? Quin és el cost de 
cadascuna de les festes locals? 

Construir un Riudoms més positiu també 
seria fer bé la consulta que cada any es fa 
per la Fira. Per què no es donen a conèixer 
les preguntes amb setmanes d’antelació? 
Per què no s’aprofita el Butlletí d’Informació 
Municipal per explicar els pros i contres de 
cadascun dels temes plantejats a l’enquesta? 

Menys propaganda, menys enquestes de 
cara a la galeria i més Riudoms en positiu!

I per què aquest establiment de restauració no 
ha funcionat en els darrers anys? Potser perquè 
el govern de l’Ajuntament ha entès aquest 
equipament com una font d’ingressos i no com 
un valor afegit del Teatre Auditori? 

Des de la CUP Riudoms apostem per a que 
es replantegi des de zero la funció del bar del 
Casal. S’ha de tenir clara quina és la funció, si 
ha de ser un negoci com ho a tal, si ha de donar 
servei a una entitat privada com són l’Associació 

de Jubilats o bé si pot ser un complement per 
a l’equipament. Cal que es faci l’exercici de 
pensar, entre totes les forces del plenari i els 
agents afectats, una proposta viable econòmica 
i socialment  per al Casal Riudomenc i per al 
nostre poble. Si no, ens tornarem a trobar amb 
propostes de gestió que no podran satisfer les 
diferents necessitats d’aquest espai, arribant 
a incompliments de contracte que suposaran 
problemàtiques tant per a l’equipament com per 
als arrendataris.

Grup Municipal del PDeCAT

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Grup Municipal de la CUP
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Sabies que...
La plantilla de l’A

juntam
ent supera les 100 persones, organitzades en m

és de 
quinze àrees, gràcies a l’esforç de les quals es presten els m

últiples serveis 
adreçats als riudom

encs i riudom
enques. 


