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DIsTrIbucIó graTuïTa

Els esforços de neteja del 
Barranc del Recreu i les 
diferents millores tècniques 
que al llarg dels anys s’han 
anat introduint a la reixa que 
recull l’aigua quan el barranc 
arriba al poble, han reduït 

substancialment el número de dies a l’any en 
què hi ha problemes d’inundacions a la zona de 
l’Avinguda Francesc Macià.

Tot i això, quan hi ha pluges extraordinàries com 
les de finals d’aquest setembre, l’aigua acaba 
passant per sobre de la reixa i es produeix la 
inundació de la zona del Portal causant importants 
molèsties als veïns d’aquesta avinguda.

En diferents ocasions hem demanat a l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), que és l’organisme 
que té competències en aquesta matèria, que 
adopti una solució més contundent i solucioni 
aquesta problemàtica. Però la difícil situació 
financera en què es trobava aquest organisme, 
no va permetre fer l’estudi tècnic necessari per 
a trobar una solució, i menys encara fer front a 
la inversió que se’n derivaria.

Malgrat tot, i donat que en les recents eleccions 
municipals ens havíem compromès a treballar-
hi fort, vaig demanar immediatament visita 
amb el Director de l’ACA. El mateix dijous dia 1 
d’octubre vam poder-nos reunir, acompanyat del 
Regidor de Serveis Públics, i li vam traslladar la 
preocupació pels problemes de les inundacions i 
com, des de l’Ajuntament de Riudoms, entenem 
que la situació és inadmissible.

Les imatges gràfiques de les avingudes d’aigua i 
el testimoni del que havia passat pocs dies abans 

amb la darrera de les inundacions van servir 
perquè el Director de l’ACA encarregués als seus 
Serveis Tècnics que estudiessin quina ha de ser 
la solució a adoptar i quin cost econòmic pot tenir 
per tal d’incloure la despesa en les inversions a 
realitzar al Camp de Tarragona per part de l’ACA.

Així doncs, el pas més important està fet i l’ACA 
ha començat el camí que ha de portar, en un futur, 
una millora de la connexió del barranc amb les 
conduccions subterrànies d’aigua i evitar així les 
inundacions periòdiques.

Per altra banda, i aprofitant la reunió de treball, 
també vam expressar al Director de l’ACA el 
malestar de l’Ajuntament de Riudoms pel fet 
que les obres de la Depuradora de Les Borges 
estiguin aturades. D’acord amb les explicacions 
i les evidencies documentals que es van posar 
a sobre de la taula, en aquests moments l’ACA 
ja disposa dels diners per acabar les obres i 
s’estan acabant de negociar les condicions en 
què aquestes s’han d’executar.

D’aquesta manera, si no hi ha cap imprevist, 
durant els pròxims mesos s’han d’iniciar les 
obres i poc després ha d’entrar en servei aquest 
equipament que ha d’evitar que les aigües 
residuals de Les Borges del Camp baixin per la 
riera d’Alforja.

Entenem que aquestes dues actuacions són 
importants pel poble de Riudoms i per tant, 
continuarem estant a sobre de l’ACA per garantir 
que els tràmits per posar-hi solució tiren endavant.

        Josep M. cruset Domènech
alcalde

L’ajuntament de riudoms i l’agència catalana  
de l’aigua consensuen les actuacions a dur a 
terme en els pròxims temps al nostre poble
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LEGISLATURA 2015 - 2019
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El setembre s’acaba amb episodis excepcionals de pluges torrencials
Durant els darrers dies de setembre, Riudoms ha estat afectat 
per diferents episodis de pluges extraordinàries que han provocat 
danys importants en diferents espais del poble. 

Com és habitual quan es produeixen aquestes pluges tan intenses 
en tan poc temps, els camins del terme municipal, els barrancs 
i les rieres han patit molts desperfectes. Però en aquest cas, 
els danys han estat abundants, de manera que portarà temps 
poder-los reparar.

Pel que fa a l’interior del poble, va haver-hi moments en què 
els carrers van quedar completament negats d’aigua, però en la 

majoria de casos la xarxa de pluvials va evitar danys a les cases 
particulars. 

Tot i això, la forta avinguda d’aigua del Barranc del Recreu 
va inundar l’Avinguda Francesc Macià i la potent tempesta 
elèctrica va causar importants perjudicis en bona part de la xarxa 
d’enllumenat públic.

La immediata intervenció de la Brigada Municipal va permetre 
recuperar ràpidament la normalitat i poder restablir en pocs dies la 
totalitat de l’enllumenat.

Recursos humans

Estat del procés Data de finalització  
de presentació d’instàncies

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
d’una plaça en caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano. En tràmit 7 d’octubre de 2015

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
d’una plaça en caràcter temporal d’auxiliar administratiu a temps parcial, 
adscrit al servei de biblioteca.

Finalitzat 7 de setembre de 2015

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de 
llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants, en règim de funcionari interí. En tràmit 14 d’agost de 2015

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió 
d’una plaça d’administratiu per funcionari. En tràmit 17 d’agost 2015

Procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de conserge entre personal funcionari. Finalitzat 12 d’agost 2015

Relació dels últims processos selectius per a la constitució de borses de treball per a la provisió de places a l’Ajuntament de Riudoms.

Estat en què va quedar la riera de Maspujols La brigada Municipal netejant la runa arrossegada per l’aigua 

El barranc al seu pas per la plaça del PortalEl barranc del recreu, el passat 29 de setembre
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Millores al servei de neteja viària

Acords més destacats del Ple de 9 de setembre
- Es dóna compte al Ple de l’ajuntament que s’ha comunicat 
al  Ministeri  d’Hisenda i  administracions Públiques 
l’actualització i les dades d’execució del pressupost i dels 
estats financers de les entitats que formen part del sector 
d’administracions públiques de l’ajuntament de riudoms.

- Es dóna compte del compliment del període mig de 
pagament a proveïdors de les administracions públiques 
del 1r i 2n trimestre de 2015, mitjançant la plataforma del 
Ministeri d’Hisenda.

- Es dóna compte de l’informe sobre el compliment dels 
terminis previstos pel pagament de les obligacions, 
informació trimestral de morositat, del 1r i 2n trimestre de 
2015, mitjançant la plataforma del Ministeri d’Hisenda.

- El Ple de l’ajuntament acorda ratificar l’acord de la Junta 
de govern del consorci per a la gestió dels residus 
Municipals al baix camp del dia 24 de març de 2015, pel 
qual s’aprova inicialment la modificació dels articles 20 i 
21 dels Estatuts, per tal d’adaptar el seu contingut al nou 
règim jurídic establert per l’article 12 i següents de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa.

- El Ple de l’ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar la 
fixació de les festes locals del municipi per l’any 2016.

- 25 de juliol, dilluns, festa major de Sant Jaume
- 28 de novembre, dilluns, festa del Beat Bonaventura Gran

-  Es dóna compte al Ple de l’ajuntament que el consell del 
Patronat de la Fira de l’avellana en la sessió que va tenir 
lloc el dia 4 d’agost de 2015, va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord:

- Nomenar el Sr. Francesc Xavier Bonet Ortiz, com a director 
de la Fira de l’Avellana, per a realitzar les funcions pròpies 
del càrrec d’acord amb el Estatuts de l’Organisme Autònom 
Fira de l’Avellana i la normativa d’aplicació.

- El Ple de l’ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar un 
preu públic per a la inscripció al curs de l’aula d’Extensió 
universitària per a la gent gran, que es durà a terme 
d’octubre 2015 a abril de 2016 que queda fixat en 10€ (IVa 
inclòs).

-  s’aprova la proposta de delegació de competència del Ple 
a favor de la Junta de govern Local pel que fa a l’establiment 
o modificació i fixació dels preus públics.

Durant el mes de setembre s’ha posat en funcionament una nova 
màquina d’escombrar carrers que permet millorar la neteja viària i 
facilitar la tasca de la Brigada. Aquesta adquisició és un avenç ja 
que incorpora un sistema més innovador que es basa en l’aspiració, 
a diferència de l’anterior màquina que duia una escombradora 
automàtica. A més, també incorpora un sistema de regatge i una 
capacitat de contenidor més elevada. La nova màquina deix els 
carrers més nets i treballa a una velocitat més alta, la qual cosa es 
tradueix en una major eficiència del servei de neteja viària.

Per altra banda, s’ha destinat una persona de la Brigada que, 
diàriament, repassa les bateries de contenidors recollint i netejant 
l’entorn, de manera que es troben en millors condicions.

Canvi en els llums dels nínxols del cementiri
D’acord amb la normativa vigent sobre instal·lacions elèctriques 
en espais públics, i degut a les mesures de seguretat que 
exigeixen adoptar en aquests espais, des d’aquest any no es 
disposarà de connexió elèctrica individual en cadascun dels 
nínxols del cementiri. 

Les connexions individuals, sense proteccions per part dels 
usuaris, i sovint afectades per equips elèctrics particulars que 

no estan preparats per estar a l’aire lliure, representaven un risc 
important pels ciutadans que visiten el cementiri de Riudoms. 

Així doncs, i sobretot de cara a la festivitat de Tots Sants, els 
visitants han de preveure que la xarxa elèctrica particular no 
estarà operativa i per tant els llums que s’instal·lin en els nínxols, 
tombes i capelles hauran de funcionar amb piles o bé amb 
energia solar.

L’Ajuntament dóna compliment  
als indicadors econòmics fixats  

pel Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requereix a tots 
els ajuntaments que l’informin trimestralment sobre el compliment dels 
terminis de pagament als seus proveïdors, així com el compliment 
de la Llei de Morositat.

En aquest sentit, en el darrer Ple es va informar de com l’Ajuntament 
de Riudoms havia donat compliment favorable a aquestes obligacions, 
així com de l’Estat d’Execució del seu pressupost i els de la resta 
d’ens públics que el componen.

El 15 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia, es va aprovar 
l’expedient de contractació per al subministrament de carpes i de 
material d’exterior, mitjançant procediment obert, amb un únic criteri 
d’adjudicació, per un import de 43.413,37€ (IVA inclòs).

Per Acord de la Junta de Govern Local en la sessió del dia 31 d’agost 
de 2015 es va aprovar, per unanimitat, adjudicar la contractació a 
l’empresa Zingerle Metal España, SL per un import de 40.880,41€ 
(IVA inclòs). 

Adjudicació d’un contracte  
de subministrament de material 

d’exterior
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35a Fira de l’Avellana i 416a Fira de Sant Llorenç

Premis de la 35a Fira de l’Avellana
PrEMI FIra DE L’aVELLaNa

Forners i pastissers de Riudoms:
Forn Domingo Pellicé, Forn Rovira, Forn Cruset, 

 Forn Domingo, Forn Jansà, 
Pastisseria Ventura (Xocosave)

cONcurs DE PrODucTEs agrÍcOLEs
Millor verdura: Joan Gil

Millor fruita: Anton Lluís Salomó

Fruita més original: Anton M. Ferrant

16è PrEMI cONrEu DE L’aVELLaNEr
Josep Llauradó Nadal

31a cursa DE POrTaDOrs DE sacs
1r- Youness El Hannach
2n- Jordi Serra Garcia

3r- David Delgado Parejo

Durant el segon cap de setmana d’agost tingué lloc la 35a 
Fira de l’avellana i la 416a Fira de Sant Llorenç que, aquest 
any, va ser inaugurada per l’historiador i escriptor riudomenc 
Eugeni Perea Simón. Durant tres dies, la fira es va convertir en 
l’aparador de l’activitat econòmica de Riudoms que, mantenint 
la tradició i també l’adaptació als nous temps, va oferir un 

programa d’activitats diverses i centrat en la fruita que li dóna 
nom: l’avellana i els productes locals. Així, els visitants van poder 
tastar i comprar tota mena de degustacions i productes elaborats 
amb avellana i altres productes de la terra i de Riudoms. Un 
any més, la Fira ha esdevingut un esdeveniment fonamental per 
promocionar els productes de la pagesia riudomenca.

Els participants i els guanyadors de la cursa de sacs d’avellanes

L’entrada de la Fira, testimoni de l’èxit en el nombre de visitants

Moment de la inauguració oficial de la 35a Fira de l’Avellana L’escriptor riudomenc Eugeni Perea va inaugurar la Fira

Mostra de productes elaborats a riudomsEls forners i els pastissers de riudoms, premi Fira de l’avellana
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Les educadores de la Llar d’Infants adaptant un dels espais

Convocatòria a les entitats  
per formar part de la comissió  

de Barraques 2016
Any rere any, una comissió formada per diverses entitats de Riudoms 
és l’encarregada d’organitzar les Ulé Barraques que se celebren 
per la Festa Major de Sant Jaume. Aquesta comissió, en la què 
hi acudeixen dos membres de cada entitat i els corresponents 
representants de l’Ajuntament, es reuneix periòdicament al llarg de 
l’hivern i la primavera per tractar els temes organitzatius de l’edició 
de les Ulé Barraques del següent estiu. 

Així doncs, totes aquelles entitats que estiguin interessades en 
formar part de la comissió de Barraques 2016 han d’enviar un correu 
electrònic a participacio@riudoms.cat abans del proper 25 d’octubre. 

Obertura del Local Jove “El mercat”
El Local Jove “El mercat” obrirà les seves portes a partir del divendres 
2 d’octubre amb el següent horari:

 - divendres de 19 h a 23 h
- dissabte de 18 h a 1 h
- diumenge de 18 h a 21 h

Per gaudir d’aquestes instal·lacions cal 
tenir més d’11 anys i es pot fer de dues 
maneres: abonant una entrada de 3€ 
(vàlida per tot el dia) o bé fent-se soci 
del local.

Per fer-se soci, és necessari que el pare, la mare o un tutor legal ompli 
el formulari d’inscripció a les Oficines de l’Ajuntament, tot adjuntant 
una foto de carnet del futur soci/a i dipositant una quota.

Propera tramitació del DNI
El proper dia per a la tramitació del DNI serà el dimecres 14 d’octubre 
a les dependències de la Guàrdia Municipal (c/ Major, 57) de les 
9.30h a les 13.00h, sense interrupció. Les gestions disponibles són:

•  Renovació del DNI: per caducitat, per pèrdua, per sostracció, per 
deteriorament, per canvi de dades.

•  DNI de 1a inscripció.
•  Canvi de filiació: Nom, cognoms, data de naixement...

Aquest tràmit s’ha d’efectuar sempre per part del titular i té una taxa 
oficial de la Policia Nacional de 10,40 €.

La recollida del DNI serà el divendres 16 d’octubre a les mateixes 
dependències on s’ha fet la gestió i en el mateix horari.

La Llar d’Infants “Picarols” ofereix 
un nou enfocament educatiu

Les educadores de la Llar d’Infants han realitzat un curs de formació 
de quinze hores a càrrec d’una formadora de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat. El curs “El quotidià a la llar d’infants” ha permès adquirir 
una nova perspectiva en relació amb els espais de la llar, els materials 
educatius que s’utilitzen, les emocions que es treballen i la relació 
de les educadores amb els infants. 

L’objectiu principal és repensar els espais i els materials a l’escola tot 
retornant als orígens i recuperar aquells elements que s’utilitzaven 
en el passat per a l’educació dels nens i les nenes de manera que 
s’ofereixi una mirada més natural del seu entorn.

De moment, aquest canvi de metodologia ha estat evident en els 
espais de la Llar aquest inici de curs, però es tracta d’un procés 
d’adaptació llarg i continu que es prolongarà en els propers mesos.

Novetats al programa de Cursos, 
tallers i xerrades 2015-2016

En aquesta nova edició del programa de cursos, tallers i xerrades 
que organitza la Regidoria de Formació, Benestar Social i Gent Gran 
de l’Ajuntament de Riudoms i, alguns d’ells en col·laboració amb la 
Universitat Rovira i Virgili, la Residència L’Onada i la Diputació de 
Tarragona, s’ofereixen un total de dotze activitats de caràcter divers 
que es desenvoluparan al llarg de nou mesos, de setembre a maig. 
Aquest any hi ha com a novetats: el Curs bàsic de cuina i iniciació a 
la cuina d’avantguarda; el Curs d’Iniciació al bonsai; i el Taller “Mou-
te amb salut”.

Totes les activitats que s’ofereixen són gratuïtes excepte les Aules 
d’extensió universitària per a majors de 55 anys que tenen un preu 
general de 10€.

Aquelles persones interessades poden inscriure’s a les oficines 
d’atenció al públic de l’Ajuntament fins a 3 dies abans de l’inici de 
l’activitat o fins que les places quedin exhaurides.

Cursos gratuïts d’informàtica  
al Punt Òmnia Riudoms

El dimarts 15 de setembre es van obrir les inscripcions als cursos 
d’informàtica gratuïts que el Punt Òmnia Riudoms ofereix aquesta 
tardor i a partir del mes de setembre. Cal destacar que, per primera 
vegada, hi haurà dos cursos que s’impartiran en horari de tarda i que 
són el d’Introducció al full de càlcul i el de Creació de blogs de cuina. 
La resta de cursos que s’ofereixen són: Introducció a la informàtica, 
Introducció al processador de textos, Navegar per Internet, Buscadors 
d’Internet i Fotografia Digital.

Les inscripcions són presencials i cal dirigir-se a la seu del Punt 
Òmnia Riudoms ubicada a la plaça de l’Arbre, 5.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal de la cup

Grup Municipal d’erc-avanceM-aM
apostem per millorar i reforçar la seguretat de riudoms

Necessitem un rOM? sí. Però no un rOM de mínims

L’ajuntament de riudoms, entre els més transparents

Amb el pas dels anys les necessitats i 
prioritats dels ciutadans canvien i és obligació 
de les administracions adaptar-se a les noves 
realitats. 
Des de fa temps, el nostre grup polític ha fet 
esforços importants per tal que l’Ajuntament 
sigui capdavanter a l’hora de donar resposta 
a aquestes noves realitats, com és el cas de 
qüestions en el camp de la transparència.
Amb aquest objectiu, hem posat a la vostra 
disposició, i de manera actualitzada, les 
dades i la informació de l’Ajuntament:

• Informació Econòmica: el detall del 
pressupost de l’Ajuntament, els terminis de 
pagament als proveïdors i el compliment de 
la llei de morositat, els acords de la Comissió 
Especial de Comptes, les Subvencions, etc.

• Informació dels òrgans de govern: 
detall dels diferents òrgans que existeixen 
a l’Ajuntament, membres que en formen 
part, totes les convocatòries que es fan 
des del mateix moment en que la reben els 
seus membres, les actes que recullen els 
acords que aquests han adoptat, els vídeos 
dels plens, etc.
• Informació sobre els regidors: currículum 
dels regidors, adreces de contacte, 
retribucions, programa de govern, etc.
•  Informació sobre contractació: 
informació detallada de la selecció de 
personal, així com dels contractes que treu 
l’Ajuntament, amb el detall dels requisits, 
terminis, condicions, etc.
• Participació ciutadana: detall de les 

comissions de treball que existeixen a dia 
d’avui i els canals per a poder col·laborar 
com a voluntaris en els diferents àmbits 
del poble. A la vegada també es poden fer 
arribar les diferents opinions i propostes 
que els veïns tinguin interès en què siguin 
estudiades.

Seguint aquesta línia, l’Ajuntament de 
Riudoms ha aconseguit obtenir una de 
les majors valoracions d’entre tots els 
ajuntaments de Tarragona.
A més a més, ja estem treballant amb noves 
iniciatives que permetin que els riudomencs 
pugueu conèixer, encara amb més detall, tot 
allò que fa el vostre ajuntament, què acorden 
els regidors i com s’administren els diners 
públics. 

Des de la CUP Riudoms sempre hem posat 
èmfasi en aconseguir que els riudomencs 
puguin participar més directament de les 
decisions que es prenen a l’Ajuntament. La 
nostra posició a l’oposició ens impedeix obrir 
aquests processos participatius directament, 
però sí que hi podem incidir d’altres maneres.

A hores d’ara, tots els grups municipals 
estem d’acord en la necessitat d’aprovar 
un Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
Un rOM serveix per a regular l’organització 
municipal en tots els seus aspectes. Des de 
la CUP volem anar un pas més lluny i fer que 
també serveixi per impulsar hàbits i valors 
en favor de la participació ciutadana a tots 
els òrgans i institucions municipals. Per 

aquest motiu creiem que la població ha de 
ser un element actiu durant el procés de 
redacció.
Per això proposem que la ciutadania i les 
entitats puguin disposar de la màxima 
informació sobre la seva elaboració i contingut, 
així com debatre obertament el document amb 
tothom abans d’aprovar-lo al Ple Municipal.

Per què ha de servir el rOM?
No té sentit aprovar un ROM de mínims. No 
treballarem perquè l’equip de govern es posi 
la medalla d’haver aprovat un ROM que no 
es tradueixi en cap millora significativa de 
la participació al poble. La democràcia no 
es construeix només des de les institucions 

i el ROM que s’aprovi ha d’actuar de dues 
maneres diferents en aquest sentit:

-Obrir als riudomencs els òrgans municipals 
ja existents fent públics i transparents espais 
fins ara tancats com els consells de les 
Empreses Municipals, les Juntes de Govern 
o les Comissions Informatives, així com 
permetre l’expressió i les propostes dels 
assistents al Ple Municipal.

-crear nous òrgans independents amb 
poder de decisió com ara consells ciutadans 
especialitzats en diferents matèries (cultura, 
joventut, agricultura, etc.) o fins i tot un Consell 
de Participació que organitzi, entre d’altres, 
consultes populars entre els veïns.

Els últims mesos han augmentat els robatoris 
en municipis del Camp de Tarragona i també 
se n’han produint en masies de Riudoms, en 
alguns casos amb violència. Davant això, des 
d’ERC-Avancem hem fet un seguit de propostes 
de millora:

• Explorar la possibilitat de contractar 
guardatermes de manera mancomunada 
amb altres municipis veïns com Vinyols, 
Montbrió, Botarell i Les Borges del Camp. Els 
guardatermes poden actuar com a mesura 
dissuasòria per evitar robatoris fent rondes 
de vigilància.
• Iniciar els tràmits necessaris per tal de 
recuperar el cos de policia local, tal com ja 
han fet en altres municipis, atès que aquest 

cos tindria més competències per poder 
garantir la seguretat dels riudomencs que no 
l’actual Servei de Vigilants.
• Mentre no es crea el cos de policia local, 
proposem incrementar el nombre d’agents 
del servei de Vigilants. En la mateixa 
línia, reclamem incrementar els mitjans de 
què disposa aquest cos i establir un pla de 
formació dels seus membres.
• Millorar el funcionament de la Junta de 
seguretat Local incorporant-hi representants 
de més sectors de la població: vigilants, grups 
municipals, comerços, indústries, membres 
de la societat civil, etc. per definir de manera 
participativa les accions a emprendre a curt, 
mitjà i llarg termini.

Aquestes propostes han estat analitzades amb 
representants d’Unió de Pagesos a Riudoms i 
també amb diversos afectats pels robatoris. De 
fet, es van portar en forma de moció al darrer 
ple ordinari de l’Ajuntament de Riudoms, el 3 
de setembre. Tanmateix, finalment vam decidir 
retirar-la i no posar-la a votació. Va ser una 
decisió consensuada amb el grup municipal de 
CiU, que ens va explicar que estava treballant 
en algunes mesures en l’àmbit de la seguretat i 
ens va oferir analitzar-les amb calma per intentar 
arribar a algun acord comú. Per tant, en benefici 
del consens, vam optar per retirar la moció. Aviat 
us informarem de com avança aquesta qüestió.
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Una diada amb significació especial

Resultats a Riudoms de les Eleccions al Parlament de Catalunya
El diumenge 27 de setembre es van celebrar les Eleccions al 
Parlament de Catalunya. En aquesta ocasió, cal destacar l’alta 
participació en els comicis, que a Riudoms va ser del 81,49% del 
cens electoral, fet que demostra una gran implicació ciutadana. Els 
resultats a Riudoms van ser els següents:

El dijous 10 de setembre es van organitzar diversos actes per 
celebrar la Diada Nacional de Catalunya, entre els quals cal 
destacar la sardinada popular acompanyada del concert de 
sardanes a càrrec de la Cobla Reus Jove i la ballada conjunta 
que va comptar amb la participació de la Colla Sardanista 
Roses de Tardor de Riudoms. 

Tot seguit, va tenir lloc la marxa de torxes i l’ofrena floral 
davant la casa pairal dels Germans Nebot per part del 

consistori, dels partits polítics i de diferents col·lectius i 
entitats locals. L’acte va finalitzar amb la lectura del manifest 
i el cant d’Els Segadors.

L’endemà al migdia sis autocars van marxar cap a Barcelona 
per participar a la Via Lliure, organitzada per Riudoms per 
la Independència - ANC, i que aquest any ha tingut lloc a 
l’avinguda Meridiana.

Foto commemorativa dels riudomencs i riudomenques assistents a la Via LliureMoment de l’ofrena floral

ballada conjunta de sardanes durant la sardinada popular a la plaça de l’Església

JUNTS	  PEL	  SÍ 58,51%
CIUTADANS 15,00%
PSC 5,70%
PPC 6,18%
CUP 7,74%
CATALUNYA	  SÍ	  QUE	  ES	  POT 2,96%
UNIÓ 2,55%
ALTRES 0,62%
BLANC 0,73%
NUL 0,83%

JUNTS	  PEL	  SÍ:	  58,51%	  
CIUTADANS:	  15,00%	  

PSC:	  5,70%	  

PPC:	  6,18%	  

CUP:	  7,74%	  

CATALUNYA	  	  
SÍ	  QUE	  ES	  POT:	  	  

2,96%	  
UNIÓ:	  2,55%	  

ALTRES:	  0,62%	   BLANC:	  0,73%	  

NUL:	  0,83%	  

Percentatge vots Quantitat vots
Junts pel SÍ 58,51% 2.176
Ciutadans 15,00% 558
CUP 7,74% 288
Partit Popular 6,18% 230
PSC 5,70% 212
Catalunya Sí que es pot 2,96% 110
Unió 2,55% 95
Altres 0,62% 23
Blancs 0,73% 27
Nuls 0,83% 31

TOTAL VOTANTS 81,49% 3.750
Abstencions 18,51% 852


