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«La transformació de Riudoms ha 
estat enorme i crec que en podem 
estar tots molt orgullosos»

Entrevista a Josep M. Cruset

Vostè ha estat gairebé 12 anys a l’ajuntament, 
com a alcalde, perquè ha triat aquest moment 
per fer el relleu?

Han estat molts anys de treball molt intens 
i d’una gran dedicació, ja que fer d’alcalde 
representa estar al peu del canó les 24 
hores del dia i els 365 dies de la setmana. 
Jo sempre he dit que les persones no 
s’han de perpetuar en els càrrecs públics i 
sempre he manifestat la meva intenció de 
no ser alcalde més de 8 o 12 anys. Sabia 
que arribaria un moment en què s’hauria 
de parar pel sacrifici personal i, sobretot 
pel sacrifici familiar, que suposa treballar al 
capdavant de l’ajuntament. Tenia la decisió 
presa des de l’any passat de no tornar a 
presentar-me a les eleccions municipals de 
2019, per tant el relleu s’hauria produït de 
totes maneres al mes de maig de l’any que 
ve. Però l’oferiment per treballar al Port de 
Tarragona ho ha precipitat i tot s’ha avançat 
uns mesos.

El regidor de Serveis Públics, Sergi Pedret, 
serà el proper alcalde de Riudoms. Per què 
assumeix aquesta responsabilitat el número 8 
de la llista?

Miri, quan vaig anunciar la meva intenció 
de no continuar fent d’alcalde als meus 
companys de govern, tots, tots, tots, van 
considerar que qui havia de prendre el relleu 

era el Sergi. Tots coincidim que ell reuneix 
les qualitats que calen per ser alcalde... 
Pot semblar estrany no seguir l’ordre de la 
candidatura, però tothom ha de saber que 
un cop els 13 regidors prenen possessió del 
càrrec, qualsevol d’ells pot ser alcalde, vagi 
en la posició en la qual vagi, hagi guanyat 
les eleccions o no, ja que és alcalde qui és 
elegit pel Ple municipal.

//Riudoms és un pol d’atracció per als 
pobles del voltant pels equipaments i els 
serveis que hem estat capaços de crear

//Tots coincidim que el Sergi Pedret 
reuneix les qualitats que calen 

per ser alcalde
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Entrevista a Josep M. Cruset

Com veu el Sergi Pedret per agafar-li el 
relleu?

La seva experiència, energia i il·lusió són 
una garantia per a tots nosaltres. El Sergi 
és regidor des de fa tres anys i mig d’una de 
les àrees de l’ajuntament més complexes de 
dirigir perquè Serveis Públics és la regidoria 
que fa funcionar el poble. Assegurar que 
funcionin els serveis d’aigua, enllumenat, 
neteja, manteniment, parcs i jardins, via 
pública, etcètera, és una tasca central a 
l’ajuntament. A més, des de les regidories de 
Comerç i de Promoció econòmica, ha impulsat 
dos plans -un de comerç i un de dinamització 
del Nucli Antic- i nombroses accions que 
estan ajudant a impulsar l’economia local i a 
revitalitzar el centre històric del poble.

De tots aquests anys a l’ajuntament, de què 
se sent més orgullós?

Una de les coses per la qual em sento molt 
feliç és haver aconseguit sumar els esforços 
de tothom per aconseguir la majoria dels 
grans objectius que ens hem proposat com 
a poble, per damunt d’interessos personals 
i de maneres de pensar. Comprovar com els 
regidors, els treballadors de l’Ajuntament, 
les entitats i sobretot els veïns de Riudoms 
han sabut treballar junts pel poble en els 
moments clau, és un dels fets que em fa 
sentir més orgullós de ser de Riudoms.

I en un sentit més material, què destacaria 
de la seva obra de govern?

En termes més generals, crec que la 
transformació de Riudoms que hem 
aconseguit ha estat enorme i crec que tots 
en podem estar molt orgullosos. El dia 
d’avui tenim un poble atractiu, amb uns 
equipaments de primera qualitat, amb una 
activitat social i cultural envejable, amb una 
Festa Major de Sant Jaume i una Fira de 
l’Avellana amb més projecció que mai, que 
ens ha permès ser referent a la comarca i, 
fins i tot, al Camp de Tarragona.

Li han quedat coses per fer?

Crec que les coses més importants hi són. En 
aquests anys hem aconseguit que el nostre 
poble sigui un pol d’atracció per als pobles 
del voltant gràcies als equipaments i als 
serveis que hem estat capaços de dotar-nos, 
com per exemple el Teatre Auditori Casal 
Riudomenc, el nou CAP, la nova Biblioteca, 
l’Institut i les instal·lacions esportives. I al 
mateix temps, hem posat en marxa polítiques 
que en els pròxims anys donaran molt bons 
fruits: el pla de dinamització comercial, el 
pla de modernització del nucli antic, el pla de 
turisme, l’espectacular calendari festiu del 
nostre poble, etc.

//Em sento molt feliç d’haver 
aconseguit sumar els esforços de 
tothom per aconseguir els grans 

objectius de poble

//Sempre he dit que les persones 
no s’han de perpetuar en els 

càrrecs públics
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Entrevista a Josep M. Cruset

Què és el més difícil de deixar de ser alcalde? 
Després de tants anys, quina serà la seva 
relació amb l’Ajuntament de Riudoms a partir 
d’ara?

Deixar de ser alcalde és una barreja de 
sentiments molt intensa. Per una part, està 
la satisfacció de la feina feta, l’orgull d’haver 
pogut servir el meu poble i l’emoció d’haver 
viscut moments històrics a primera línia. I 
per una altra, està el sentiment de tristor 
propi d’un final d’etapa i de no poder tornar a 
treballar, en el dia a dia, amb moltes persones 
que m’estimo i m’aprecio molt. Tornaré a ser 
un veí més de Riudoms, però sense renunciar 
a la implicació que crec que hem de tenir tots 
amb el nostre poble i amb el nostre país.

El seu nomenament com a president de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona s’ha criticat 
pel fet de no tenir lligam amb la ciutat de 
Tarragona com els seus predecessors...

La relació del Port amb la ciutat de Tarragona 
és molt intensa, no només per raons físiques i 
de veïnatge, sinó per la implicació que té en tots 
els aspectes de la vida de la ciutat: economia, 
turisme, urbanisme, cultura... No cal ser de 
Tarragona per veure això. Però, l’impacte d’un 
equipament com el Port de Tarragona va més 
enllà. Té una immensa influència en el conjunt 
del territori perquè és una porta oberta al 
món a través de la qual la logística, l’energia, 
el comerç, el turisme... poden créixer des 
d’un punt de vista empresarial i de creació de 
llocs de treball.

Quines seran les seves responsabilitats com 
a president del Port?

La meva missió serà treballar per situar 
el Port de Tarragona entre els millors de 
la Mediterrània occidental a través de 
l’impuls de 5 eixos estratègics: la projecció 
internacional, la diversificació dels tràfics, 
l’impuls d’infraestructures, l’aposta pels 
creuers i la sostenibilitat. Totes aquestes àrees 
clau permetran l’expansió i el creixement del 
Port de Tarragona i, de retruc, del territori si 
tenim en compte l’impacte positiu que això 
representa pel Camp de Tarragona.

Vol afegir alguna cosa més?

Sí, només una: l’agraïment més sincer a 
tothom de Riudoms per deixar-me ser el seu 
alcalde durant aquests anys.

//Agraeixo sincerament a tothom 
de Riudoms per deixar-me ser el 
seu alcalde durant aquests anys
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Els dies 20 i 21 d’octubre, Riudoms va acollir la primera Festa Major Comarcal “Som Baix 
Camp” organitzada pel Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Riudoms per posar 
en valor la riquesa de la cultura popular dels diferents municipis de la comarca.

El programa incorporava un concert jove, una cercavila dels elements festius i grups culturals 
de la comarca, i un tast de productes típics de totes les poblacions del Baix Camp.

Riudoms torna a ser capital acollint la primera edició de la 
Festa Major Comarcal “Som Baix Camp”

Festa Major Comarcal
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Riudoms torna a ser capital acollint la primera edició de la 
Festa Major Comarcal “Som Baix Camp”

Festa Major Comarcal



8

Les ganes per conèixer i per aprendre dels 
riudomencs i riudomenques no ha cessat 
de créixer en els darrers anys. La regidoria 
de Formació porta comptabilitzades més de 
1.500 inscripcions acumulades en els darrers 
4 cursos. Entre el curs 2015/16 i el d’enguany 
(2018/19), l’ajuntament ha organitzat 52 
cursos i tallers, 14 xerrades del programa 
“envelliment actiu i de 
qualitat” i 72 conferències 
dins del programa «Aules 
d’Extensió Universitària per 
a majors 55 anys».

Encara són xifres 
provisionals, ja que les 
inscripcions als cursos es poden fer fins 
3 dies abans de la data de celebració i el 
programa actual que acaba a l’abril de 2019 
encara podria veure augmentar els nombres 
d’assistents. No obstant això, aquestes xifres 
ja superen -i amb escreix- les assolides entre 
2011 i 2015, període en què el programa 
formatiu va néixer: es registra un 50% més 

El programa de formació acumula 
més de 1.500 inscripcions des del 2015 

Regidoria de Benestar Social i Formació

//La participació és clau 
a l’hora de decidir quins 

cursos es fan

d’alumnes i s’han muntat gairebé cent cursos, 
xerrades i conferències més. Agricultura, 
bonsai, découpage, llana, pintar roba, fer 
sabó, català, curs de cuidadors, taller de salut, 
conserves, restauració de mobles, sardanes, 
balls en línia, dibuix, memòria, relaxació i 
risoteràpia, autocura, gimnàstica a la fresca, 
ús del telèfon mòbil, cuina, anglès, fotografia... 

La llista de cursos és llarga 
i la dels temes, com es pot 
veure, molt rica i diversa.

La tria de temes acostuma 
a ser el més complicat per 
a qui programa cursos, però 
no és el cas de Riudoms. La 

regidoria de Formació compta amb un element 
clau que és la implicació i la participació dels 
alumnes a l’hora de decidir quins cursos es 
repeteixen, quins temes nous s’incorporen, 
etc. a través de l’enquesta de satisfacció que 
es posa a disposició de tots els inscrits per 
detectar gustos i tendències, i ajustar així el 
nou programa de formació.
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Montse
Corts
Vilaltella

Benestar Social, 
Gent Gran, 
Formació i 
Ocupació

Viatjar sense moure’s de lloc

Des que sóc regidora de Formació, he fet tot el possible 
per tirar endavant amb il·lusió i ganes l’organització 
de cursos i xerrades per a la gent de Riudoms, 
especialment aquests darrers anys, en què el nombre 
de cursos i el nombre d’inscripcions s’han incrementat 
molt. Tot i que les xifres són força engrescadores, puc 
dir que només de veure les cares de satisfacció que 
posen les alumnes en els cursos (sí, sí, la majoria 
són dones) ja val la pena tot l’esforç i treball invertits. 
Perquè no es tracta només de «formar-se», sinó 
que mentre les alumnes aprenen un treball manual 
o practiquen un taller o entrenen la memòria o 
escolten una conferència, també es creen lligams nous 
personals i s’estrenyen amistats ja existents.

A través dels cursos i xerrades fem molt més que 
aprendre «coses noves». També viatgem pel món 
visitant llocs llunyans, descobrim nous paisatges 
musicals, viatgem en el temps a través de la nostra 
història, coneixem el món de l’art, etc. i ens sentim 
transportats per les explicacions dels ponents. Aquesta 
experiència de «viatjar sense moure’s de lloc» és una 
de les sensacions més interessants que compartim 
totes les assistents al programa de formació, ja que la 
cultura és una porta oberta de bat a bat al món.

Una porta que té les dimensions que les mateixes 
alumnes volen, ja que cada programació es fa a partir 
de les enquestes de satisfacció que es passen al final 
de cada curs. La participació de les alumnes permet 
detectar el funcionament de cada curs i els gustos i 
preferències per poder ajustar l’oferta dels cursos 
a allò que realment volen fer o aprendre. La seva 
implicació i la comunicació fluida han estat la clau de 
l’èxit d’aquests darrers cursos. Gràcies a totes i a tots!

El Centre Obert 
ofereix ajut educatiu 
a les famílies en risc 
d’exclusió social
El «Centre Obert» és un espai d’intervenció i 
acompanyament socioeducatiu per a infants i 
adolescents i les seves famílies que es troben en 
situació de risc social al municipi de Riudoms.

Es tracta d’un servei diürn no residencial en 
el qual es realitza una tasca preventiva, fora 
de l’horari escolar, que dóna suport, estimula 
i potencia l’estructuració i el desenvolupament 
de la personalitat, la socialització, l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i també 
compensa les deficiències socioeducatives de 
les persones ateses.

Actualment el centre ofereix servei de suport a 
les famílies amb infants de 0 a 3 anys, Atenció 
diürna de 3 a 12 anys, Intervenció amb famílies 
amb infants i adolescents en situació de risc i 
acompanyament socioeducatiu per adolescents 
en situació de risc.

La intervenció dels serveis socioeducatius es 
dóna lloc durant el període escolar, de setembre 
a juny del curs 2018-2019, coincidint amb el 
calendari dels equipaments escolars de Riudoms.
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A finals del mes d’octubre, el nou Espai Jove de Riudoms va obrir les seves portes per oferir un 
lloc de lleure i punt d’informació als joves. La inauguració va tenir lloc el dissabte 27 d’octubre 
amb una visita a les instal·lacions i un concert a càrrec del grup terrassenc Albercocks. 

Uns dies abans, el 6 d’octubre, es va celebrar la Jornada Jove amb un programa d’activitats que 
incloïa un vermut electrònic, una Water Gimcana, una Festa Holi i un sopar jove a la plaça de 
l’Església amb música de la Dj Ada Sun.

Torna a obrir l’Espai Jove de Riudoms amb activitats musicals i de lleure
Regidoria de Joventut
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Torna a obrir l’Espai Jove de Riudoms amb activitats musicals i de lleure
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La Brigada Municipal ha netejat els camins i els barrancs després de les pluges torrencials que 
van afectar Riudoms durant el mes d’octubre. En el cas del barranc del Portal, s’han enretirat 
unes 70 tones de grava i arena.

La Brigada Municipal actua en els 
camins i barrancs per les tempestes

Regidoria de Serveis Públics

Els dies 2 i 3 d’octubre, més de vint-i-cinc vehicles (ciclomotors, tractors agrícoles, remolcs 
i excavadores) van passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a Riudoms gràcies a una 
unitat mòbil que es desplaça anualment al municipi, evitant així llargs desplaçaments dels 
riudomencs.

Una unitat mòbil d’inspecció tècnica 
de vehicles es deplaça a Riudoms
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El passat 6 d’octubre, el regidor de Serveis 
Públics, Sergi Pedret, acompanyat dels 
responsables tècnics de la regidoria, va 
participar en el lliurament dels guardons 
Flors d’Honor en el marc de la gala de les 
“Viles Florides”, celebrada a Vila-seca.

Enguany, Riudoms ha obtingut el guardó 
amb tres Flors d’Honor, mantenint així la 
categoria assolida en els darrers anys, a 
través de campanyes com el repartiment de 
torretes de flors al mes de maig per a guarnir 
balcons i finestres, i a la feina constant 
d’enjardinament i manteniment que durant 
tot l’any realitza la Brigada Municipal.

Riudoms revalida les tres Flors 
d’Honor de Viles Florides

Regidoria de Serveis Públics
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El cap de setmana del 12, 13 i 14 d’octubre es va celebrar la Copa d’Espanya de Lacrosse 
2018 a Riudoms, i també als municipis de Salou i Cambrils. La Copa de Lacrosse va acollir 
la competició pel títol de campió d’Espanya tant masculí com femení.

Durant el mes d’octubre, un equip de gravació del programa turístic Neputévye Zamétki (Les 
notes del viatger) de la primera cadena de TV de Rússia va visitar la Casa Pairal d’Antoni 
Gaudí i el Mas de la Calderera. A Barcelona, un equip de la televisió xinesa va entrevistar 
l’alcalde Josep M. Cruset sobre els orígens riudomencs de Gaudí. 

Gaudí i Riudoms a les televisions 
internacionals

Les instal·lacions esportives acullen 
la Copa d’Espanya de Lacrosse 2018

Regidoria d’Esports

Regidoria de Turisme
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Els Mossos d’Esquadra van organitzar, el 
23 d’octubre, un acte de reconeixement als 
agents que s’han distingit en el servei, com 
ara els que van actuar en els atemptats 
del 17 d’agost de 2017 a Cambrils. L’acte, 
de caràcter intern, va tenir lloc al Teatre 
Auditori Casal Riudomenc i va reunir més de 
cinc-cents agents. 

La Guàrdia Municipal va engegar, a finals de 
setembre, la vessant informativa de la campanya 
de trànsit per al control i foment de l’ús de 
Sistemes de Retenció Infantil (SRI) amb l’edició 
d’un díptic informatiu i xerrades a les escoles. 

Els dies 27 i 28 de setembre, els agents van 
impartir dues xerrades per donar consells als 
infants sobre aspectes de seguretat de trànsit 
en cas de viatjar en cotxe, moto o bicicleta. 
Així mateix, van informar els conductors de la 
necessitat de complir la normativa en seguretat 
viària en el cas dels infants. 

El conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, Hble. Sr. Miquel Buch, va 
visitar Riudoms, el dijous 18 d’octubre, 
per participar en una reunió de coordinació 
de seguretat municipal i per formalitzar 
l’acord d’adhesió del consistori a la xarxa 
de radiocomunicacions d’emergències i 
seguretat de Catalunya (RESCAT).

Campanya viària sobre sistemes de 
retenció infantil

Acte de 
reconeixement 
als Mossos

El conseller 
d’Interior visita 
Riudoms

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Circulació
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Els responsables de l’Ajuntament i de l’Àrea 
Bàsica de Salut de Riudoms van acordar, en la 
darrera reunió de coordinació, informar els veïns 
i veïnes de Riudoms sobre l’ampliació del servei 
La meva salut (LMS) als menors d’edat o les 
persones de les quals se sigui responsable legal.

Regidoria de Sanitat

Més de quaranta persones van assistir a la 
xerrada “Vacunació en persones adultes” que 
va tenir lloc el dimarts 30 d’octubre a la Llar de 
Jubilats i que va anar a càrrec del Dr. José Ángel 
Bilbao, pediatre, i la Sra. Guillermina Medina, 
infermera d’atenció comunitària.

Novetats en el 
servei La meva 
salut (LMS)

Xerrada sobre 
les vacunacions 
en adults

Ja han passat deu anys des que l’Escola 
Cavaller Arnau va iniciar la seva activitat 
educativa a Riudoms. Per aquest motiu, 
el divendres 26 d’octubre, van celebrar 
l’aniversari amb una festa per a tot l’alumnat 
i les seves famílies al pati de les instal·lacions. 

Durant aquest temps, han passat per l’escola 
més de 300 alumnes, dels quals les primeres 
promocions ja s’han incorporat a l’Institut 
Joan Guinjoan. 

L’Escola Cavaller 
Arnau fa 10 anys

Regidoria d’Ensenyament
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Regidoria de Cultura

El Teatre Auditori Casal Riudomenc va ser, el dissabte 27 d’octubre, l’escenari d’un dels 
concerts del Festival Accents dins del cicle de petit format i cançó d’autor “Riudoms 
Ressona”. En aquesta ocasió, el cantautor Roger Mas va oferir un recital del seu projecte 
musical “Parnàs”. El pròxim 1 de desembre serà el torn de Fito Luri que presentarà el seu 
nou treball discogràfic “Cru”.

Roger Mas, al Teatre Auditori 
Casal Riudomenc

El dissabte 20 d’octubre, la Biblioteca Antoni 
Gaudí va acollir l’espectacle de màgia i titelles 
“Bibliòfilus” a càrrec de Ruskus Patruskus. 
Prop de seixanta infants van gaudir d’aquest 
divertit contacontes que inaugurava el curs 
2018-2019 de l’activitat infantil L’hora del 
conte.

Aquesta activitat, que finalitza el mes de 
maig, ofereix activitats de contacontes i 
tallers que busquen incentivar l’interès dels 
més petits per la lectura.

Arrenca el nou 
curs de L’hora 
del conte
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Moltes gràcies, Josep M.!

Més poder per a les entitats

Què s’hi fa al Consell Comarcal?

L’anunci de Josep Maria Cruset Domènech de no 
continuar al capdavant de l’ajuntament tanca 
una de les etapes més positives per a Riudoms 
i n’obre una de nova plena d’il·lusió i energia 
amb Sergi Pedret. El pas de Josep Maria Cruset 
per l’alcaldia ha aportat una amplia renovació 
dels equipaments i serveis municipals del 
poble, com per exemple: el nou Teatre Auditori 
del Casal Riudomenc, la nova Escola Cavaller 
Arnau, la nova Biblioteca Municipal, l’Àrea 
Bàsica de Salut (CAP), les noves instal·lacions 
esportives, la modernització del Nucli Antic, 
etc. i, entre d’altres coses, un rellançament 

del calendari festiu del poble que ha convertit 
Riudoms en un dels referents lúdics i culturals 
del territori.
 
Però a Riudoms queda feina per fer i amb 
el Sergi Pedret encetem una nova etapa 
al capdavant de l’alcaldia que combina 
experiència, coratge i estima pel poble, i el 
que és molt important: il·lusió per treballar pel 
poble. Tenim projectes en marxa que han de 
contribuir a aprofundir la feina feta fins ara: 
la dinamització del nucli antic, la promoció 
del nostre comerç local, la remodelació de 

Quan escrivim aquest article fa pocs dies que 
s’ha celebrat a Riudoms la primera festa major 
comarcal del Baix Camp. Ha estat un èxit. 
Enhorabona als impulsors, a tots aquells que 
vau sortir al carrer i, sobretot, a les entitats!

Les entitats són un dels millors termòmetres 
de la vitalitat d’una societat i a Riudoms podem 
dir que estan molt vives. Exemples recents: el 
dinar de la Lliga contra el càncer, la sortida 
dels Diables a Beranui o Càrites liderant el 
Gran Recapte. I no oblidem que cada cap de 
setmana els clubs esportius fan que centenars 

de riudomencs practiquin esport i facin pinya.

Les entitats han de volar soles, i l’administració 
el que hauria de fer és dotar-les de força perquè 
puguin volar encara més alt i més lluny. Això 
vol dir atorgar subvencions adequades, però 
és evident que els diners no són l’únic camí. 
Cal anar més enllà.

Les entitats són, essencialment, energia i ganes 
de tirar endavant projectes. Per tant, se les ha 
de deixar volar lliures i acompanyar-les en allò 
que necessitin. No es tracta que l’administració 

Arran de la celebració de la Festa Major 
Comarcal, molts dels nostres conciutadans 
han vist per primera vegada una acció del 
Consell Comarcal. Els consellers de la CUP 
van votar en contra d’aquesta Festa Major 
per diversos motius. En primer lloc perquè 
el Consell Comarcal no té competències 
de cultura o festes. I en segon lloc perquè 
creiem que si es vol promocionar la cultura 
s’ha d’obrir un debat on hi participin tots els 
agents implicats. Molts dels petits pobles del 
Baix Camp no tenen recursos econòmics per 

a organitzar tots els actes d’una festa major. 
Se’ls podria dotar d’una ajuda econòmica amb 
la condició que servís per convidar algun dels 
molts elements festius que tenim a la comarca.

Una de les properes accions que es podrà 
veure del Consell Comarcal serà la campanya 
«bona brossa». Una campanya que proposa 
que els ciutadans decideixin què fer amb els 
diners generats pel reciclatge en el municipi. 
Una iniciativa que premia a nivell econòmic 
allò que hauríem de fer per consciència 

Opinió dels Grups Municipals
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Moltes gràcies, Josep M.!

Més poder per a les entitats

Què s’hi fa al Consell Comarcal?

les Escoles Velles, de l’Antiga Llar de Jubilats 
i l’edifici de les Monges, el desenvolupament 
del pla de joventut, l’elaboració del pla de 
turisme, etc.
  
Estem convençuts que el regidor de Serveis 
Públics, Sergi Pedret, serà un molt bon alcalde 
de Riudoms i que posarà totes les seves forces 
i tota la seva experiència al servei de tots els 
veïns i totes les veïnes per aconseguir el poble 
que tots volem. Estem convençuts, també, 
que sabrà imprimir el seu segell personal a 
l’extraordinària feina feta per Josep Maria 

Cruset durant els darrers 15 anys. Quasi tres 
mandats dels quals li hem d’agrair l’excel·lent 
gestió municipal i econòmica, el seu treball 
incansable i dedicació plena al poble, la seva 
proximitat amb els veïns i veïnes, el seu 
sacrifici personal i familiar, la seva conducta 
exemplar i el seu mestratge.
 
Per tot això i més, moltes gràcies Josep Maria!
Per tot allò bo que ha de venir, felicitats Sergi!

assumeixi el seu paper i passi a organitzar 
activitats que abans feien aquestes entitats.

Això, precisament, ha passat en diverses 
ocasions a Riudoms: amb la cavalcada dels 
Reis, amb la megagimcana, amb els pastorets 
i amb d’altres activitats culturals. El motiu? El 
govern municipal sovint té tics que no són de 
lideratge, sinó de control i dirigisme. No ho 
diem només nosaltres, sinó també persones 
que piquen pedra des de dins les entitats i que, 
més vegades de les que voldrien, pateixen 
situacions d’aquestes.

Dues propostes més:
1. Sempre que sigui possible, l’Ajuntament 
hauria d’evitar que els seus actes no se 
solapin amb els de les entitats, sobretot si 
comparteixen el mateix públic.
2. Ens agradaria que la web entitatsderiudoms.
cat, creada el 2016, fos una autèntica agenda 
de tot allò que fan les entitats del poble.

I per acabar: gràcies, gràcies i gràcies a les 
entitats i a les persones que les fan bategar!

ambiental (el reciclatge), i que desvirtua una 
vegada més la democràcia participativa. Una 
campanya que arriba després d’una Festa 
Major Comarcal, patrocinada per SECOMSA 
(empresa comarcal encarregada de gestionar 
els residus), on no es va aplicar cap mesura 
per evitar que, tant en el concert de dissabte 
a la nit com en la mostra gastronòmica de 
diumenge, es generés una quantitat ingent de 
plàstics i papers. 

El regidor de la CUP Riudoms, Pere Campíñez, 

és conseller comarcal a l’oposició. A Riudoms 
tenim dos consellers més (PdeCAT i ERC) que 
formen part del govern comarcal. Caldria 
que, més enllà de portar al poble una festa 
major «artificial», expliquessin quines són 
les seves propostes en matèria de serveis 
socials, habitatge o gestió de l’aigua, àmbits 
on sí que tenen competències. Des de la CUP 
pensem que informar del que es fa al Consell 
és important, i així ho hem fet en aquesta 
legislatura, amb assemblees informatives als 
pobles del Baix Camp. 

Grup Municipal del PDeCAT

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Grup Municipal de la CUP
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Sabies que...
D

os-cents riudom
encs i riudom

enques van fer una sortida a Barcelona per visitar 
el Tem

ple de la Sagrada Fam
ília i el Palau de la G

eneralitat. 


