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www.riudoms.cat

barris, barris, barris!!!

L’activitat constant a Riudoms no té 
aturador, ja sigui des del punt de vista 
participatiu, social, festiu i cultural 

o també des del punt de vista de la 
millora de les infrastructures, els 
equipaments i els serveis.

Tot plegat, augmenta la qualitat de vida 
al nostre poble i de totes les persones 
que hi vivim i ens el sentim nostre.
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DIsTRIbucIó gRaTuïTa

La nostra societat està vivint 
temps estranys. Temps 
complicats que sovint han 
allunyat la política de la 
ciutadania i massa vegades 
les notícies als diaris i als 
mitjans de comunicació 

mostren un escenari en el qual tot està sota sospita 
i les investigacions judicials s’obren per tot arreu.

Riudoms és un poble prou petit, on el coneixement 
de la nostra gestió i de la vida de cada dia parteixen 
del contacte directe i del tracte personal. On, a més 
a més, es fa possible una comunicació directa entre 
els ciutadans i els que administrem el valor més 
preuat: la vostra confiança.

Per això m’agradaria compartir amb vosaltres la 
manera com hem actuat en relació a una informació 
apareguda en els mitjans de comunicació, en 
referència als procediments judicials oberts en 
algunes administracions públiques on està treballant 
l’empresa Efial Consultoria.

Aquesta consultora ha prestat els seus serveis en 
més de cinquanta ajuntaments de tot Catalunya 
governats per diferents grups polítics (PSC, ERC, 
PP, ICV i també CiU). Esporàdicament, ha ofert 
assessorament especialitzat en temes puntuals a 
l’Ajuntament de Riudoms. En el nostre cas, ha estat 
una feina feta, ben feta, i que ha redundat en una 
bona gestió i un bon estalvi de recursos públics. 

Transparència, proximitat i bona 
gestió són la millor manera de fer

Josep M. cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia,  
Hisenda, Governació, Serveis Públics,  
Casal Riudomenc

José Vicente Mir arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme,  
Activitats Econòmiques

Eudald salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació,  
Fundació Gaudí, 
Promoció Turística

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes

Francesc Xavier bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Circulació, Seguretat Ciutadana
Portaveu del Grup Municipal de CiU

Margarida borràs Martorell
mborras@riudoms.cat

Ensenyament, Sanitat, Escola de Música

carlesgarcia Jardí
cgarcia@riudoms.cat

Esports

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, Medi Ambient

Mireia Massó ametller
mmasso@riudoms.cat

Lleure, Joventut

Montserrat corts Vilaltella
mcorts@riudoms.cat

Benestar Social,  
Ocupació i Formació, 
Gent Gran, 
Política Lingüística

Eugenia Montalvo Marín
emontalvo@riudoms.cat

Comerç Local, 
Promoció Econòmica

Francesc Xavier Làzaro alhambra
fxlazaro@riudoms.cat

Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM

Marcel·lí garriga Masdeu
mgarriga@riudoms.cat

Portaveu del Grup Municipal del PSC-PM

LEGISLATURA 2011 - 2015

cOMPOsIcIó DEL PLE  
DE L’aJuNTaMENT DE RIuDOMs

Tal com ha de ser, la seva contractació s’ha fet 
en tot moment d’acord amb la normativa vigent i 
sempre complint els requeriments tècnics i jurídics 
aplicables.

Però tot i que els fets apareguts en els mitjans de 
comunicació no tenen cap relació ni paral·lelisme 
amb la feina feta a l’Ajuntament de Riudoms, des de 
l’Equip de Govern tenim el convenciment que en els 
moments actuals és més important que mai que les 
administracions públiques no permetin cap ombra 
de dubte per part d’aquelles empreses que treballen 
per a nosaltres. És per això que fa uns mesos, tan 
aviat com ens vam assabentar de l’existència de 
procediments judicials en altres administracions, 
la Junta de Govern Local va acordar formalment 
no comptar en futures ocasions amb els serveis 
d’aquesta consultoria.

El tema, per a l’Ajuntament de Riudoms no té major 
importància, però hem pensat que havíeu de saber 
de la ràpida i contundent actuació de l’Ajuntament 
de Riudoms. Perquè entenc que a més de gestionar 
els grans projectes del nostre poble i les petites 
coses del dia a dia, com a riudomencs espereu 
que el vostre ajuntament també actuï a favor de 
la transparència, la proximitat i la bona gestió per 
preservar l’interès públic. Aquesta és sempre la 
millor manera de fer.

  Josep M. cruset Domènech
alcalde
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La revetlla de sant Joan

El foc de Sant Joan representa l’esperit puficador i renovador La Flama del canigó arriba a Riudoms per encendre les fogueres

La processó de corpus

El veïnat de diversos carrers dissenyen treballades catifes florals Els nens i nenes de la 1a comunió participen en aquesta processó

Feines de la brigada abans de l’estiu

abans de l’estiu s’han fet feines diverses, com la millora de les zones d’aparcament de darrera la casa gaudí i la de l’Ermita de sant antoni

Els tècnics fent millores i el manteniment de la piscina municipal s’han reparat diverses peces de marbre del monument a gaudí
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La festa més participativa

cONcuRs DE caRROssEs 2014
1r premi: BARRI DE LA PLAÇA (La Confiteria)

2n premi: BARRI DE LA RAVAL (Venedors de gelats)

3r premi: BARRI DE LES ESCOLES (Pinotxo)

cONcuRs DE DIsFREssEs 2014
1r premi: BARRI DE LES ESCOLES (Pinotxo)

2n premi: BARRI D’AVALL (cosidors de Vitorio i lusXino)

3r premi: BARRI DE LA RAVAL (Venedors de gelats)

Els Kintos de l’any 2014: jugadors de bàsquet

L’agraïment als Kintos 2014 per la seva participació. Els nous Pubilla i Hereu de Riudoms són la Marta saura i l’andreu Tutussaus

La Festa dels barris és la gran festa 
riudomenca amb la que, amb el permís 
de la diada de sant Joan, donem per 
començat el nostre estiu particular. 
Enguany, el primer cap de setmana de 
juliol ha estat els dies 4, 5 i 6 de juliol.

Durant els barris comptem per centenars 
els participants en cadascuna de les 
múltiples activitats. El gran esforç 
que hi posen les diferents comissions 
organitzadores i l’interès de tothom 
fa possible que els projectes i les 
idees de carrosses i disfresses acabin 
sent una realitat. Tot acompanyat de 
degustacions populars, jocs infantils, 

sopars a la fresca, rua de lluïment, missa 
dels Barris i el ball final que reuneix els 
Quintos com a Hereus i Pubilles i on 
es fa públic els resultats de l’esperat 
concurs de carrosses i de Disfresses.

Enguany s’ha fet un pas endavant en la 
consolidació d’aquesta festa tradicional 
gràcies a la creació de l’associació de 
la Festa dels barris de Riudoms que 
està integrada per un representant de 
cadascun dels 10 barris de la nostra 
població.

L’enhorabona a tothom per la gran Festa 
dels barris 2014!
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La junta de l’associació de la Festa dels barris de Riudoms
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La festa més participativa

barri Ferrant: La botiga de les disfresses

barri de la Raval: Venedors de gelatsBarri de la Plaça: La Confiteria

barri de sant antoni: cambrers i cambreres

barri c/ Major: Riudoms Muntanya Russa barri Molí d’en Marc: buscant a Wally

barri d’avall: cosidors de Vitorio i lusXino

barri de les Escoles: Pinotxo

barri de sant sebastià: castellers

barri del colomer: Whatsapp
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Fi de curs del Club de Lectura

S’ha acabat l’Hora del Conte 2013/2014

Cloendes de final de curs

El dimecres 18 de juny el Club de lectura per a adults “Llibres, cafè i 
avellanes”, que s’ofereix des de la Biblioteca Municipal de Riudoms, va 
finalitzar la seva temporada amb la presència de l’escriptora i periodista 
barcelonina Isabel Olesti. Aquesta darrera tertúlia del curs va girar al voltant 
del llibre “Nou dones i una guerra. Les dones del 36”, donat que enguany es 
commemoren els 75 anys de la finalització de la Guerra Civil espanyola.

Durant la temporada també hem rebut les visites de l’escriptora reusenca 
Coia Valls i del riudomenc Josep M. Riu, amb qui vam compartir unes 
vetllades molt agradables. 

En aquests 22 dissabtes les persones voluntàries explicadores de contes 
han apropat a la Biblioteca de Riudoms les seves històries, contes i 
aventures per a fer-nos-ho passar d’allò més bé.

De cara al proper curs, tothom està convidat a participar-hi, ja sigui explicant 
contes o assistint-hi els dissabtes no festius, a 2/4 de 12.

Els centres d’ensenyament del nostre poble han celebrat diversos 
actes de final de curs. De ben segur que tots ells recordaran aquests 
dies molt especialment, sobretot als que els toca canviar-se de cicle, 

d’estudis o de centre. L’enhorabona a totes les persones implicades, 
especialment a tot el professorat, les AMPAs, les famílies i els 
alumnes participants!

Concert de final de curs de l’Escola Municipal de Música
Lliurament d’orles a l’alumnat de 4t d’EsO de l’INs de Riudoms

Última sessió de l’Escola de Pares que s’ha fet durant l’any

Festa de final de curs de la Llar d’Infants Municipal Picarols

Tornarem a començar el nou curs el dimecres 17 de setembre

La Patrícia i l’alba Domingo van explicar el conte de cloenda

Festa de final de curs de l’Escola Beat Bonaventura Festa de final de curs de l’Escola Cavaller Arnau

En el Punt Òmnia col·labora l’ajuntament i el consell comarcal
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
una vegada més la comunitat educativa surt al carrer

ara, més que mai, República catalana

Treballant per obtenir recursos d’altres administracions
Tots els municipis tenim accés a la mateixa 
informació publicada per administracions 
superiors. I per tant, com no podria ser d’altra 
manera, tots disposem de les mateixes opcions 
per a accedir als ajuts i subvencions que es 
convoquen.  

Però si bé és cert que tothom té les mateixes 
oportunitats, el fet d’estar atents a les línies 
de treball de cada administració superior i 
mantenir una relació fluida amb aquestes, 
permet traslladar-los-hi millor les necessitats del 
nostre poble i reaccionar ràpidament davant les 
oportunitats d’ajuts.

Així doncs, des de sempre, a Convergència i 
Unió hem sigut conscients de la importància 

de mantenir un contacte permanent amb els 
màxims responsables de totes les institucions. 
Sigui quin sigui el grup polític que les governa. 
I això ens possibilita tenir el seu recolzament 
davant les necessitats de Riudoms i poder-nos 
acollir a les ajudes econòmiques necessàries 
per a fer prosperar el poble.

Per adonar-nos d’aquesta realitat només cal que 
fem un repàs de les nombroses actuacions que, 
fruit d’aquesta feina, les diferents institucions han 
fet recentment, o faran en els pròxims temps, a 
Riudoms: la carretera de La Sènia, la nova 
Escola Cavaller Arnau, l’ampliació del Centre 
d’Assistència Primària, la millora del Barranc del 
Portal en el seu pas per la Urbanització Molí d’en 
Marc, el Centre de Tecnificació de la Federació 

Catalana de Futbol, la nova Llar dels Jubilats o la 
recuperació de la sitja sota la Plaça de l’Església 
en són alguns exemples recents.

Per tant, mentre treballem en el dia a dia, vetllem 
els objectius a més llarg termini. Mentre fem 
realitat les actuacions necessàries per avui, 
gestionem les necessitats més futures.

Aquesta feina, sovint anònima, dóna un fruit 
molt preuat: malgrat els temps actuals podem 
fer prosperar Riudoms i així seguir augmentant 
la qualitat de vida dels que hi vivim.

Des d’un temps ençà, des de Madrid s’ha 
intentat llimar l’autonomia de Catalunya, 
amb una progressiva centralització de 
competències. En aquest sentit, ha tingut una 
especial transcendència els continuats atacs a la 
llengua catalana, ja sigui a través de la cultura o 
de l’educació i al Principat o altres territoris dels 
Països Catalans, com al País Valencià, a l’Aragó 
(LAPAO) o a les Illes (TIL del govern Bauzà).

Però per si això, no era poc, el ministre Wert, 
amb la imposició de la quota del 25 % del castellà 
a l’ensenyament, ha atacat un dels aspectes 
cabdals de la societat catalana: el model 
d’immersió lingüística en l’educació.

Avui, 14 de juny, la nostra societat civil, la 
de debò, sOM EscOLa, està donant una 

contundent resposta a aquests atacs en la 
mobilització massiva. Aquest país ja no accepta 
cap pas enrere, espera el màxim compromís 
del Govern català per salvaguardar aquest 
model d’immersió lingüística que garanteix la 
cohesió social i evita la segregació de l’alumnat 
per raons lingüístiques.

Però aquest mes de juny, també s’ha produït 
l’abdicació del Rei, que constitueix una altra 
maniobra ordida en clau de procés català 
per tal d’insuflar un mínim d’aire a una oferta 
de tercera via que, fins ara, no havia estat 
contemplada seriosament per l’Estat. Amb 
Felip de borbó com a cap d’Estat, sense que 
hagi estat legitimat per un referèndum, s’assaja 
una desesperada provatura lampedusiana de 
canviar-ho tot per tal que res no canviï.

A Catalunya és essencial mantenir –i reforçar– 
la unitat política i el consens ciutadà al voltant 
de la consulta del 9N vinent. Des de Madrid hi 
haurà cants de sirena de darrera hora, però 
arribaran tard, molt tard. Hem de tenir el cap 
més clar que mai i no perdre, col·lectivament, 
energies precioses en estèrils discussions.

El proper 9 de novembre, els catalans 
haurem de decidir si volem continuar 
formant part d’un Estat on tot ja es va decidir 
al 78, i resignar-nos a acceptar la imposició 
constitucional de la Monarquia borbònica, o bé 
decidir construir la República catalana on tot 
ho decidirem de cap i de nou entre tots.

Perquè ens mou el convenciment que el nostre 
país necessita un sistema educatiu centrat en 
l’educació pública.

Una educació de titularitat pública i gestionada 
des de les instàncies públiques.

Una educació gratuïta, universal, catalana, 
in tegral, laica, coeducativa, democràtica i 
participativa, inclusiva i compensadora de 
desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats 
i adequadament finançada.

Cal reclamar un canvi radical de les polítiques 
del govern de la Generalitat.

La persistència de la crisi i la manca d’ingressos 
està provocant que moltes famílies tinguin 
que retallar en necessitats bàsiques com 

l’alimentació. Cada cop és més gran el nombre 
de persones que han de recórrer al Banc dels 
Aliments, una situació que pateixen especialment 
els infants.

El proper “Pacte de lluita contra la pobresa” 
recull el concepte i actuacions enfront la pobresa 
energètica però només hi destina 4.500€ per 
formar al personal de l’Administració i 0 € per a 
les persones afectades. Els Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2014 tampoc no 
preveuen cap partida econòmica. Entretant veiem 
com altres CCAA com Andalusia ja han aprovat la 
creació d’un grup de treball per la implementació 
de la Llei d’Inclusió i renda bàsica, que entre 
d’altres mesures assegura un subministrament 
d’electricitat i d’aigua mínim per a totes les llars 
perceptores de la renda mínima.

Nosaltres, els polítics i el PSC el primer, estem 
immersos en debats interns sense definir el 
camí que volem seguir com a partits, però si 
que tenim clar que mentrestant la gent necessita 
respostes i solucions a tot aquest despropòsit. 
Independentment del que passi en la política 
general, a nivell municipal no podem deixar de 
treballar i pensar perquè estem aquí: pel poble 
i per la nostra gent no pas, nomes, pels 
nostres partits.
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El Riudoms dEls nostREs paREs,   
amb Jordi sabatés al piano
Projecció de la reedició de l’audiovisual fruit de la recopil·lació 
d’imatges enregistrades amb pel·lícula domèstica duta a terme per 
veïns de Riudoms a partir de mitjans dels anys 60 del passat segle, 
en les que es pot contemplar la fesomia urbana i social que tenia la 
nostra vila mig segle endarrere. Aquest muntatge és la reedició del 
que ja es va poder veure al Reviu les Places dels anys 2004 i 2006.
La projecció anirà acompanyada de música en directe, amb Jordi 
Sabatés al piano.

BaRcElona GospEl mEssEnGERs 
en concert
Amb el seu directe dinàmic, alegre i contagiós, Messengers 
està convertint el gospel en tot un fenomen de masses arreu 
del nostre país.

toni albà presenta audiència iRREal
“Hi havia una vegada un rei...” Així comencen molts contes i llegendes populars que 
continuen fascinant les ments més innocents de la nostra societat. Aquestes ments 
imaginen móns meravellosos que els són totalment inaccessibles. Per això volen 
saber-ne tots els detalls i en aquest intent de conèixer com funcionen, poder imitar-
los en les seves maneres per ser com ells... o això creuen.

Imaginem un estat modern on el cap d’estat és un monarca que un dia ha de presidir 
un acte oficial, una AUDIÈNCIA (IRREAL en el nostre cas), davant un públic integrat 
per tota la premsa nacional i internacional. Aquest personatge fa una insòlita roda de 
premsa on el públic-premsa pot preguntar el que vol saber... Bé, el que volen saber 
els milions de ments innocents que llegeixen i miren la televisió per “devorar” un 
món que els fascina... Un espectacle de rabiosa actualitat!

Reviu  
les Places

PROGRAMACIÓ CULTURAL D’ESTIU 2014
DIMECRES 9 de juliol  PLAçA DE L’ESGLéSIA a les 22 h

DIMECRES 16 de juliol  PLAçA DE LA PALMERA a les 22 h

DIMECRES 23 de juliol  PLAçA DE SAnT AnTOnI a les 22 h


