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L’escultura de Gaudí
Escrit de l’Alcalde

Tots ho sabem i no ens 
cansarem de dir-ho. 
Antoni Gaudí és el nostre 
fill il·lustre més universal. 
El nom de Riudoms està 
indubtablement unit a la 
vida i obra de l’arquitecte. 
Això, els riudomencs i 
riudomenques ho sabem, 

però més enllà dels límits del nostre terme 
municipal no és tan segur que se sàpiga.

L’obra de Gaudí és reconeguda per la seva 
originalitat tècnica i artística. Com més 
estudis apareixen, com més descobriments 
es fan sobre la seva feina, més única és la 
seva aportació a l’art i a l’arquitectura. Però 
l’origen de tot plegat és aquí, a Riudoms. A les 
cases on va viure, als carrers que el van veure 
créixer, a l’entorn natural que el va inspirar...

Aquesta relació de Gaudí 
amb Riudoms és quelcom 
que ens fa únics, dins de 
la biografia de l’artista i, 
també, com a destinació 
per a experts i per a 
turistes; ja que per 
entendre la dimensió 
vital i professional de 
Gaudí, cal conèixer el 
nostre poble, el seu entorn i la relació especial 
que ell mantenia amb Riudoms. I aquest vincle 
amb Gaudí, a més a més de ser un fet històric 
indiscutible, és una oportunitat immillorable 
per convertir Riudoms en una destinació 
turística atractiva i original.

Per aprofitar aquesta oportunitat cal tenir 
una política clara. Cal crear una oferta 
turística, acompanyada d’un relat atractiu i 

d’una estratègia de comunicació i promoció, 
per situar Riudoms en el mapa turístic de 
Catalunya i en les principals rutes turístiques 
del nostre país. Els primers passos ja s’han 
donat. Hem elaborat un Pla de dinamització 
i competitivitat turística, hem inaugurat 
l’escultura de Joan Serramià a la plaça de 
l’Església, estem promovent les visites a la 
Casa Pairal de Gaudí i estem dissenyant una 
ruta sobre la seva vida i obra que recorrerà 
els carrers del nucli antic.

Des del primer dia, l’escultura de Gaudí a les 
escales de la plaça ha cridat l’atenció de molta 
gent: els hereus de Jujol, guies de turisme, 
visitants i curiosos. Tots, sense excepció, 
s’han fotografiat amb l’escultura i ho hem 
pogut veure a les xarxes socials. L’escultura 
genera curiositat com a obra artística, com a 
retrat de l’arquitecte i com a punt d’interès 
de Riudoms. Ben aviat, fer-se una foto amb 

l’escultura, i tocar la 
torre de la Sagrada 
Família que sosté a 
la mà, serà un ritual 
d’obligat compliment 
per als visitants de 
Riudoms, com qui beu 
aigua de la Font de 
Canaletes a Barcelona 
o llença una moneda a 

la Fontana de Trevi a Roma...

Tot aquest conjunt d’accions respon a un 
objectiu molt clar: convertir el turisme en 
un motor potent de la nostra economia local 
per generar riquesa i benestar per a la gent 
de Riudoms.

 
Sergi Pedret Llauradó

Alcalde

//Cal crear una 
oferta turística per situar 

Riudoms en el mapa 
turístic de Catalunya
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La 21a Trobada de Sacaires protagonista de la Festa Major 
de Sant Sebastià

Regidoria de Festes
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La 21a Trobada de Sacaires protagonista de la Festa Major 
de Sant Sebastià

Regidoria de Festes

L’artista cambrilenc, Frederic Salvadó Llorens, va 
fer donació d’una de les seves obres a l’Ajuntament 
de Riudoms el passat diumenge 20 de gener, en el 
marc de les Festes de Sant Sebastià.

L’obra és un dibuix que representa la plaça de l’Om 
i la façana de la Casa de la Vila i va romandre 
exposada a la parada que Salvadó va posar durant 
la 38a Fira de l’Avellana del mes d’agost passat. 

L’artista Frederic Salvadó 
dóna una de les seves 
obres a l’Ajuntament
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L’Ajuntament va celebrar, el dissabte 12 de gener, un acte d’homenatge i de record del 
compositor Joan Guinjoan i Gispert al Saló de Plens Municipal amb la presència de familiars; 
de l’alcalde, Sergi Pedret; dels regidors de la corporació i autoritats del territori. 

L’acte va estar presidit per l’alcalde, acompanyat per François Guinjoan, fill del músic i 
compositor; Maria Cros, regidora de Cultura; Josep Poblet, president de la Diputació de 
Tarragona i Maria Teresa Moles, directora de l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms. A la 
cerimònia també hi van assistir altres autoritats, entre d’altres, el diputat de Cultura de la 
Diputació de Tarragona, Joan Olivella.

Riudoms ret homenatge al seu fill 
il·lustre Joan Guinjoan i Gispert

Regidoria de Cultura

François Guinjoan va declarar estar molt 
honorat per ser rebut al Saló de Plens i per 
estar acompanyat per la família. També va 
destacar el gran vincle del seu pare amb 
Riudoms i amb el Camp de Tarragona. Una 
mostra d’aquest vincle és el fet que l’Institut 
d’Educació Secundària de Riudoms porta el 
seu nom i que Guinjoan visitava per assistir a 
l’acte de lliurament d’orles de cada promoció, 
excepte l’any passat que per raons de salut 
no va poder-hi ser present.

El compositor riudomenc va morir l’1 de gener 
a l’edat de 87 anys. La seva obra ha esdevingut 
un referent de la música contemporània, amb 
la qual va rebre diverses distincions. Després 
de l’acte, es va celebrar una missa de comiat 
a l’Església de Sant Jaume de Riudoms.



7   \www.riudoms.cat

El Saló de Plens de l’Ajuntament va acollir, el 23 de gener, la reunió del Consell d’Alcaldes i 
Alcaldesses del Baix Camp. Aquesta trobada té lloc cada trimestre a un municipi diferent de 
la comarca i es convoca amb l’objectiu de tractar els temes d’interès conjunt que afecten la 
majoria de localitats. 

L’Ajuntament acull el Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Camp

Alcaldia

L’eurodiputada sueca, Bodil Valero, 
visita Riudoms

L’eurodiputada Bodil Valero, del Partit 
Verd de Suècia, va visitar l’Ajuntament 
de Riudoms i va signar al Llibre d’Honor 
en companyia de l’alcalde Sergi Pedret 
Llauradó.

Valero va destacar “la bona rebuda aquí 
al poble de Riudoms on he passat moltes 
estones amb amics durant al voltant de 40 
anys” i la disposició a “facilitar el diàleg i 
una solució al problema que està passant a 
la meva segona pàtria: Catalunya”.

El dissabte 26 de gener, els Avis i Àvies per 
la Llibertat de Riudoms van convidar-la a 
participar en l’habitual mobilització que té 
lloc setmanalment a la plaça de l’Església.
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L’Ajuntament ha elaborat un Pla de 
Dinamització i Competitivitat Turística 
per convertir Riudoms en una destinació 
de referència per a la descoberta de 
Gaudí. A través d’aquest posicionament, 
Riudoms apareixerà de forma cada cop 
més clara en el mapa turístic català i, 
gràcies al pla d’acció, aquest actiu únic 
i original servirà per promocionar els 
productes locals, la història, el patrimoni 
i els esdeveniments culturals i festius del 
nostre poble.

El Pla també ha suposat obtenir un cens 
de les activitats turístiques i de lleure que 
existeixen actualment al nostre municipi 
i una anàlisi dels recursos existents i 
potencials per crear una oferta turística 
atractiva i competitiva. Un dels punts 
forts de l’elaboració d’aquest pla ha estat 
el contacte directe amb empresaris del 
sector a través de reunions de reflexió i 
a través de visites creuades per donar a 
conèixer els establiments i les activitats 
dels emprenedors turístics.

El Pla de Turisme situarà Riudoms en 
el mapa turístic català

Regidoria de Turisme

Els fills de l’arquitecte Jujol visiten 
l’escultura d’Antoni Gaudí

Josep M. i Teresa, els fills de l’arquitecte i 
col·laborador de Gaudí, Josep Maria Jujol, van 
visitar l’escultura obra de Joan Serramià a finals 
del mes de gener. Foto cedida: Xavier Fortuny 
Torres
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Mireia
Massó
Ametller

Turisme

Riudoms, Vine a Gaudí

El turisme representa el 12% del PIB de la 
nostra economia i, en el cas de la demarcació de 
Tarragona és d’aproximadament el 16%. És un 
sector amb una competència molt gran, d’àmbit 
local i global. El que implica que per sortir al 
mercat cal anar-hi ben preparat, amb les idees 
clares, amb una oferta atractiva i amb un pla de 
comercialització i de comunicació ben preparat.

Actualment, ja no n’hi ha prou amb tenir 
un equipament turístic, obrir les portes i 
esperar els visitants. Ara, el turisme es 
basa en experiències emocionals basades 
en la combinació dels actius propis: història, 
patrimoni, paisatge, gastronomia... i aquest 
tipus d’oferta turística necessita la implicació 
de tots els agents del municipi per establir una 
estratègia comuna, on l’ajuntament assumeix 
el paper de facilitador i promotor.

Per aquesta raó, i per construir un full de ruta 
ben fonamentat, hem impulsat la redacció d’un 
Pla de Dinamització i Competitivitat Turística 
per posar en marxa una estratègia turística 
amb bases sòlides. El pla defineix una visió 
estratègica que permetrà alinear totes les 
actuacions, plantejar nous productes turístics i 
definir una estratègia de comunicació, promoció 
i comercialització. Totes aquestes línies de treball 
ja han començat a caminar amb un objectiu 
central: «Convertir Riudoms en destinació de 
referència per la descoberta de Gaudí», tal com 
ja expressa la nova marca turística: «Riudoms, 
Vine a Gaudí».

Riudoms al món
La Casa Pairal d’Antoni Gaudí ha estat objecte 
d’interès de diversos mitjans de comunicació 
en els darrers mesos. Conèixer la vila natal 
del genial arquitecte, saber quin va ser 
l’entorn que va influir en la seva obra i visitar 
els espais on va passar importants moments 
de la seva vida és un tema cada cop més 
buscat per aquells que volen aprofundir en 
els orígens del fill il·lustre de Riudoms.

El canal més important de la televisió estatal 
russa va visitar a l’octubre passat la casa per 
fer un reportatge sobre Gaudí per al programa 
‘Neputevye Zametki’, en català, ‘Apunts 
del viatger’. L’any passat també va mostrar 
interès per Gaudí la plataforma digital Baidu, 
el «google xinès», per tal d’incorporar el llegat 
riudomenc al projecte de museu virtual sobre 
l’arquitecte. Més recentment, Canal Reus TV 
ha gravat un reportatge per a la seva emissió 
a tota Catalunya a través de La Xarxa.
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Els treballs de la Brigada Municipal i de l’àrea de serveis públics, pilars 
fonamentals per al desenvolupament urbà de Riudoms

La Brigada Municipal ha incorporat una nova 
picadora d’herba i branques. Aquesta eina facilitarà 
el tractament i l’aprofitament de les restes de sega 
i de poda dels espais verds municipals.

Durant els últims mesos, s’han retirat els sediments que havien quedat dipositats al Barranc del Portal, 
concretament a l’interior de la canonada que creua el nucli urbà per la plaça del Portal. Al mateix temps, 
també s’ha fet la mateixa actuació al camí del Recreo i s’hi han consolidat els marges amb escullera als 
trams amb girs, ja que aquests s’erosionaven amb el pas del corrent d’aigua.

Regidoria de Serveis Públics

Aquestes setmanes, prèvies a la primavera, la 
Brigada Municipal realitza tasques de poda dels 
arbres de carrers i espais verds públics.

La Brigada Municipal ha passat la picadora per 
diversos camins del terme municipal i està netejant 
els espais periurbans. 
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Els treballs de la Brigada Municipal i de l’àrea de serveis públics, pilars 
fonamentals per al desenvolupament urbà de Riudoms

També s’estan arreglant els trams de vorera 
de l’avinguda del Primer d’Octubre que estan 
malmesos per les arrels dels til·lers i que suposen 
un perill per als vianants. 

A finals de gener, l’alcalde Sergi Pedret i el regidor 
d’Urbanisme Xavier Gallego es van reunir amb els veïns 
i veïnes del carrer Sant Pere per explicar les obres de 
millora que s’han iniciat en les últimes setmanes. 

El divendres 25 de gener, el conseller Damià Calvet va inaugurar la depuradora de Les Borges del Camp. 
A l’acte, hi van assistir l’alcalde Sergi Pedret i el regidor de Medi Ambient, Xavier Gallego. L’entrada en 
funcionament d’aquesta depuradora evita que les aigües residuals s’aboquin directament a la riera que 
també transcorre per Riudoms i acaba amb el risc de contaminació del medi natural.

L’empresa encarregada de fer les millores del 
carrer Major va arreglar els trams que s’havien 
malmès. Aquesta actuació s’ha fet gràcies a la 
garantia de l’obra, encara vigent.
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L’Espai Jove va acollir una xerrada per explicar 
els continguts i els objectius del Pla Local de 
Joventut (PLJ). Aquesta xerrada, adreçada a 
les famílies, va servir per donar a conèixer el 
Projecte RiudomsJove. 

En la presentació, hi van intervenir la regidora 
de Joventut, Maria Cros, la tècnica de joventut, 
Marta de Móra, i la dinamitzadora de l’Espai 
Jove, Núria Arbó que van explicar les polítiques 
de joventut a Riudoms, els objectius i els àmbits 
del PLJ i el funcionament de l’Espai Jove.

Pròximament, totes les persones menors de 30 
anys de Riudoms rebran una carta i un tríptic 
informatiu sobre el PLJ i l’Espai Jove. 

L’Espai Jove presenta el Projecte 
RiudomsJove a les famílies

Regidoria de Joventut

A partir del mes de març, l’ABS Riudoms 
tancarà a les 20 h. Aquest canvi d’horari ve 
donat per la instrucció 07/2018 i afecta tot el 
territori de Catalunya.

El dissabte 2 de febrer, l’alcalde, Sergi Pedret, i 
els regidors i les regidores van assistir a l’acte 
d’inauguració del bar del Casal Riudomenc que els 
nous propietaris van oferir a tot el poble. 

Canvi d’horari a 
l’ABS Riudoms

Reobertura del 
bar del Casal

Breus
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El Taller de Cuina i demostracions 
gastronòmiques, a càrrec del cuiner Salvador 
Gras, ensenya a cuinar receptes sofisticades 
per aprendre a fer àpats sorprenents. 

Un grup de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament va assistir, el dilluns 14 de 
gener, a una sessió de formació sobre l’”Ús 
del llenguatge no sexista”.

La primera sessió del Cicle de tallers d’alimentació 
per a adults, organitzat per la Regidoria de 
Benestar Social i Gent Gran, va reunir més d’un 
centenar de persones que, el dimarts 29 de 
gener, van omplir la Llar de Jubilats.

Aquest cicle es divideix en tres sessions 
mensuals -les properes tindran lloc els dies 26 
de febrer i 26 de març-, a càrrec de la doctora 
en Nutrició i Metabolisme, Rosa Albaladejo 
Prieto. 

Amb el lema “Parlem, cuinem i tastem”, 
l’objectiu dels tallers és oferir consells i 
propostes culinàries fàcils de fer però prestant 
especial atenció als nutrients dels aliments i a 
una alimentació saludable en general. 

Taller de 
gastronomia

Arrenca amb èxit el cicle de tallers 
d’alimentació per a adults

Curs de llenguatge 
no sexista

Regidoria de Benestar Social i Gent Gran

Regidoria de Formació
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Impuls a la promoció turística
L’elaboració d’un Pla de Turisme per part 
del govern municipal, amb la participació 
de les empreses del sector, ens ha permès 
establir una estratègia per aconseguir que 
Riudoms esdevingui una destinació turística 
d’interès. El Pla de Dinamització Comercial i 
el Pla de Dinamització del Nucli Antic també 
recullen mesures per potenciar l’atractiu 
del nostre municipi i per orientar els agents 
públic i privats cap a activitats que ofereixin 
experiències positives als visitants i turistes.

La creació d’una marca del «Comerç de 

Riudoms» i la col·laboració a través de la 
Taula de Comerç per organitzar campanyes 
promocionals, l’organització de la Ruta de 
Tapes Gaudí Riudoms amb els restauradors 
i l’organització de visites creuades entre 
empreses vinculades al turisme, són tres 
exemples del paper impulsor i facilitador de 
l’Ajuntament amb l’objectiu d’atraure visitants 
al poble.

En paral·lel, s’han creat la marca Turística 
«Riudoms-Vine a Gaudí» i la pàgina 
«GaudíRiudoms» que, poc a poc, permetran 

Preguntes al ple? Vade retro!
Amb la voluntat d’apropar la política municipal 
als veïns, al Ple del mes de gener vam presentar 
una moció on demanàvem que el públic assistent 
pogués fer preguntes als regidors durant el 
Plenari. El Ple és l’únic espai de l’Ajuntament de 
caràcter públic, de manera que es converteix en 
el lloc idoni per donar a conèixer l’actualitat i les 
problemàtiques que afecten el municipi.

Permetre que els riudomencs puguin expressar-
se durant el Ple és una competència de l’alcalde. 
Fins ara Josep M. Cruset havia impedit aquest 
procediment. Estàvem a l’expectativa de si 

amb l’arribada de Sergi Pedret al càrrec, aquest 
faria les coses diferents. Lamentablement hem 
constatat que, tot i uns canvis mínims, les 
maneres poc participatives i transparents de 
Cruset segueixen vigents amb Pedret.

La moció va ser rebutjada per l’equip de govern, 
que es va excusar dient que els ciutadans ja tenen 
altres canals per fer arribar les seves peticions i 
consultes. És cert que es poden utilitzar altres 
mecanismes, però fer-ho davant de tothom 
i de manera oberta respon a un exercici de 
transparència necessari en la gestió pública.

Opinió dels Grups Municipals

Amb voluntat de fer avançar Riudoms
Hi ha una cosa que segur que compartim 
totes les riudomenques i tots els riudomencs: 
la voluntat de fer avançar Riudoms. Pensem 
d’una manera o pensem d’una altra, volem 
que aquest poble no pari de millorar i que 
ofereixi oportunitats per a totes i tots. És 
amb aquest propòsit que els darrers mesos 
hem fet diverses propostes, que van des de 
les petites coses del dia a dia fins a elements 
més estratègics. Us n’expliquem dues.

PRIMERA. Hem proposat un paquet de 
bonificacions fiscals que posin les coses 

més fàcils a les persones que vulguin obrir 
un comerç, botiga o bar al nucli antic. 
Això inclou: bonificar el 50% de la taxa de 
recollida d’escombraries durant els primers 
tres anys d’activitat; bonificar el 100% de 
l’impost de construccions a les obres que es 
facin per obrir o reformar un comerç, bar, 
etc., i bonificar un 50% l’IBI dels propietaris 
que cedeixin un local comercial a la borsa de 
lloguer de locals.

SEGONA. Hem plantejat que l’Ajuntament ho 
tingui més fàcil per contractar empresaris i 
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Impuls a la promoció turística
comunicar de manera regular les activitats 
turístiques, festives i lúdiques que es fan al 
nostre poble i esdevenir un aparador de les 
activitats i experiències amb informació útil 
per als visitants i turistes.

La inauguració de l’escultura de Gaudí a les 
escales de la plaça de l’Església que, en poques 
setmanes, formarà part d’una ruta autoguiada 
sobre la vida i obra del fill il·lustre de Riudoms 
més universal, també és una altra de les fites 
recollides en el pla turístic, destinat en ser un 
dels emblemes més coneguts del nostre poble.

Tant el monument com el relat de la ruta 
sobre Gaudí, juntament amb la Casa Pairal i 
l’Epicentre Gaudí, responen a una estratègia 
de posicionament de Riudoms com a punt 
de partida per conèixer i per comprendre la 
vida i obra de Gaudí posant èmfasi en l’origen 
riudomenc de la inspiració de l’artista a través 
de l’observació de la llum i del medi natural 
propis del nostre entorn.

Grup Municipal del PDeCAT

Preguntes al ple? Vade retro!
La negativa de l’equip de govern a la proposta de la 
CUP és una oportunitat perduda d’aconseguir una 
relació més propera i transparent entre regidors 
i ciutadans, fet que considerem indispensable per 
garantir una democràcia de qualitat.

La proposta no és nova. A centenars de municipis 
catalans es reserva un espai al Plenari per a què 
els veïns puguin fer arribar les seves preguntes 
als representants públics. Sense anar més lluny, 
a Riudoms es permetia anys enrere.

A més, des de la nostra entrada a l’Ajuntament, 
hem demanat reiteradament la necessitat 
d’adoptar un Reglament Orgànic Municipal. 
Actualment utilitzem una normativa genèrica 
de l’estat, redactada fa més de trenta anys. 
Aquest reglament està obsolet i no contempla 
criteris més actuals com la transparència i la 
participació. Malgrat tot, sempre hem rebut un 
no per resposta. Ho seguirem intentant.

Grup Municipal de la CUP

Amb voluntat de fer avançar Riudoms
constructors de Riudoms quan fa obres. Fins 
ara, ben pocs es presentaven a licitacions 
-encara que fos com a subcontractista- perquè 
temien que els pagaments s’endarrerissin 
massa. Tanmateix, la nova llei de contractes 
públics permet que les administracions paguin 
directament als subcontractistes sense 
passar per l’empresa adjudicatària. Per això, 
hem demanat que l’Ajuntament incorpori en 
els plecs de licitació una clàusula que reguli el 
pagament directe al subcontractista.

La primera proposta no va tirar endavant 
perquè el PdCat va al·legar detalls de forma i 
hi va votar en contra. Tot i així es va mostrar 
disposat a parlar-ne en un futur. Pel que fa a 
la segona va ser aprovada pels tres partits 
presents a l’Ajuntament. Tot plegat evidencia 
una cosa: la voluntat d’Esquerra és crear 
espais de diàleg i consens per fer avançar 
Riudoms. Estem convençuts que podem 
portar el nostre estimat poble un pas més 
enllà!

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM
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Sabies que...
L’escultura d’A

ntoni G
audí, obra de l’artista 

tarragoní Joan Serram
ià, està situada a les 

escales de la plaça de l’Església. 

Té una grandària natural am
b uns 200 

quilos de pes i representa un G
audí adult, 

en la darrera etapa de la seva vida.


