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Són moltes les competències i 

responsabilitats que té un ajuntament 

com el de Riudoms. Entre aquestes 

competències hi figura la d’aprovar 

la normativa necessària per tal de 

regular determinades situacions i 

garantir els drets dels diferents veïns 

del poble. És en aquest sentit que, 

com a Equip de Govern hem portat a 

l’aprovació del Ple, les tres  següents 

iniciatives:

Proveïment d’aigua potable, 

a m p l i a c i ó  d e  l a  p l a n t a 

potabilitzadora i ampliació de la 

depuradora

Les Normes Subsidiàries de l’any 

1992, van preveure diferents àmbits 

de creixament del poble de Riudoms. 

Com a resultat del desenvolupament 

d’aquests àmbits urbanístics, es 

van incorporant, poc a poc, noves 

vivendes, que tenen una demanda 

d’aigua potable i que generen aigües 

residuals que cal depurar. 

Així doncs, tot i que actualment 

disposem d’excedents importants 

d’aigua i la depuradora encara 

pot ampliar la seva capacitat, cal 

preveure que aquestes noves 

necessitats, requeriran l’adquisició 

de més aigua, l’ampliació de la 

planta potabilitzadora i l’ampliació, 

en el futur, de la depuradora. 

Considerem que no seria just 

que aquestes despeses, fruit de 

les actuacions realitzades pels 

promotors de les noves zones 

urbanes, les haguéssim d’assumir la 

totalitat dels veïns del poble. 

És per això que hem portat a 

l’aprovació del Ple una normativa 

que obliga als promotors dels 

nous àmbits urbanístics a aportar 

una dotació econòmica per tal 

d’adquirir nova aigua potable, 

ampliar la planta potabilitzadora 

i ampliar la depuradora. Aquesta 

aportació econòmica s’haurà de fer 

efectiva en el moment d’aprovar el 

projecte del nou àmbit urbanístic i 

abans d’iniciar les obres dels nous 

carrers, evitant així que aquesta 

càrrega econòmica sigui derivada 

pels grans promotors als particulars 

que acabin adquirint les cases.

Regulació de les extraccions 

d’àrids

Una altra situació similar fa referència 

a les activitats d’extracció d’àrids. 

Algunes famílies pageses opten 

pel que popularment es coneix 

com a vendre l’arena d’alguna de 

les seves finques a una empresa 

que es dedica a l’extracció d’àrids. 

Aquesta pràctica permet aconseguir 

uns ingressos addicionals i poder 

continuar vivint del que donen les 

altres finques agrícoles. 

L’extracció d’àrids, reconeguda i 

autoritzada per lleis supramunicipals, 

sovint causa molèsties i perjudicis a les 

finques veïnes i, a més, si l’empresa 

que s’hi dedica no ho fa amb cura pot 

causar problemes mediambientals 

com ara el trencament de mines o 

danys irreparables als aqüífers.

És per això que després d’aprovar 

una supressió de noves llicències 

d’extracció d’àrids de dos anys, ara 

hem portat a l’aprovació del Ple 

una normativa municipal molt 

estricta per donar garanties de 

preservació del medi ambient i de 

no generar molèsties als veïns. 

Entre moltes altres coses, queda 

limitat l’horari de treball d’aquestes 

activitats, les profunditats màximes 

d’extracció, les mesures de protecció 

de mines i aqüífers, les distàncies a 

les finques veïnes, la paralització en 

cas de superar una velocitat de vent 

determinada, la conservació dels 

camins veïnals, les fiances que ha de 

dipositar per si no realitzen l’activitat 

de manera adequada, etc. 

Suspensió de l l icències de 

locutoris

Finalment, també hem portat a 

l’aprovació del Ple una suspensió 

temporal de les llicències de locals 

destinats a locutoris. Donat que 

aquests locals estan proliferant 

en totes les poblacions catalanes, 

a Riudoms hem aprovat una 

suspensió de llicències durant 

un any, ampliable a dos, per 

tal d’estudiar quines són les 

condicions tècniques i d’horaris 

que s’han d’exigir a aquest tipus 

de locals. Després d’aquest període 

de reflexió i estudi, aprovarem una 

normativa específica que garanteixi 

clarament que els veïns d’aquests 

locals no tindran cap tipus de 

molèstia.

En definitiva, durant aquests primers 

mesos de mandat hem aprovat tres 

normatives destinades a buscar 

l’equilibri entre els drets de tots els 

veïns, recollint allò que de vegades 

sembla obvi, però que les demandes 

d’uns i altres pot desdibuixar. 

Unes normatives destinades a 

defensar els interessos generals dels 

riudomencs.

Josep M. Cruset Domènech
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Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda, Governació, 
Serveis Públics, Obres Municipals

Dimarts de 18h a 20h 
Per poder-vos donar un millor 
servei podeu demanar cita prèvia

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats
1r Tinent d’alcalde

Dilluns de 19h a 21h
Per poder-vos donar un millor 
servei podeu demanar cita prèvia

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció 
Econòmica, Director de la Fira
2n Tinent d’alcalde

Horari de visites
Dimarts de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament, Política Lingüística 
3a Tinent d’alcalde

Horari de visites
Dimecres de 20h a 21h

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música
4a Tinent d’alcalde

Horari de visites
Dimecres de 20h a 21h

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes,
Joventut 

Horari de visites
Dilluns de 13h a 14,30h

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura,
Medi Ambient

Horari de visites
Dimecres de 20h a 21h

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana, Circulació, 
Sanitat, Protocol

Horari de visites
Dilluns de 20h a 21h

Equip de Govern 2007 - 2011

TRANSPLANTATS ELS ARBRES DE L’HORT DEL COQUES
Són molts els arbres que en els darrers anys han estat trasplantats per 
l’Ajuntament de Riudoms per tal de salvar-los de diferents obres privades 
o públiques que s’han portat a terme al poble.

Aquestes darreres setmanes s’han iniciat les obres de construcció dels 
carrers del sector urbanístic Hort del Coques, on hi ha arbres de grans 
dimensions que, o bé per la seva ubicació o bé per la seva naturalesa, 
s’havien d’arrencar.

Tot i que pel fet d’estar situats en una propietat privada l’ajuntament no hi té 
autoritat, s’han pogut negociar diferents actuacions i com a conseqüència 
s’han salvat els arbres més significatius:

• Les palmeres han estat esporgades, 
sulfatades contra el barrinador de 
les palmeres i trasplantades amb 
maquinària de grans dimensions a la 
zona verda i d’equipaments del mateix 
àmbit urbanístic. Com es pot veure en 
la fotografia adjunta, aquesta operació 
ha estat complicada per l’alçada dels 
exemplars, però sobretot pel pes 
de les palmeres, proper als 20.000 
quilograms.

• Els plataners també han estat 
trasplantats a la zona verda de l’Hort 
del Coques.

• Els arbres de menors dimensions i 
valor botànic, també s’han trasplantat. Els que tenien cabuda dintre 
de l’àmbit, s’hi han deixat, i els que no, s’han portat a la rotonda de la 
variant de Riudoms amb la carretera de Vinyols.

• Finalment, les complicacions més grans han vingut pels pins que hi ha 
a l’extrem de l’àmbit urbanístic, tocant a la urbanització Molí d’en Marc. 
Com és sabut, les característiques botàniques dels pins impossibiliten 
que aquests puguin ser transplantats. És per això que s’ha ajustat al 
centímetre el disseny dels carrers que passaran per on hi ha els pins. 
Amb la solució acordada, tres dels exemplars de gran volum quedaran 
a l’interior d’una rotonda i la resta es podran mantenir a l’interior de les 
voreres del futur Passeig dels Germans Nebot.

Així doncs, un cop més, la política de l’ajuntament de primar el valor dels 
arbres existents en el nucli urbà, ha permès que en total es puguin salvar 
més de quinze arbres de grans dimensions. 
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La façana de l’Ajuntament realitzada pels alumnes de l’Escola Taller

A l’agost, la Fira de l’Avellana, consolida Riudoms com a centre d’atenció 
de la comarca.

La Fira de Sant Llorenç i Fira de l’Avellana, permeten que Riudoms es 
converteixi, per uns dies, en centre d’atenció promocional i cultural de la 
comarca.

La 27a edició de la Fira de l’Avellana i 408a Fira de Sant Llorenç, fruit de 
l’esforç i empenta de molta gent, ha estat un èxit de participació i presència 
de públic.

Els actes previs a la Fira van començar amb l’11è Curs de la Cuina de 
l’Avellana, que va comptar amb la participació dels riudomencs: Adam 
Sáez Ventura, de la Pastisseria M. Antònia Ventura, Sergi Margalef Font, 
del Restaurant Mas Passamaner i Carles Domingo Carrascosa, del Forn 
Domingo. 

La visita tècnica ens va portar a una agroindústria, d’elaboració d’olives 
arbequines de taula i codonyat, que comercialitzen amb la marca Glady, 
propietat de la família Dalmau de Vinyols. 

Les Jornades Tècniques van consistir en una xerrada sobre el Conreu del 
festuc, un Tast de vins de la DO Tarragona i una xerrada sobre els Productes 
alimentaris amb distintiu de qualitat, que van tenir lloc a la Sala d’Actes de 
la Llar dels Jubilats.

El mateix dia de Sant Llorenç, 10 d’agost, es va inaugurar oficialment la 
Fira, a càrrec del Director General de Planificació i Relacions Agràries del 
DAR de la Generalitat de Catalunya, Sr. Antoni Díaz Vendrell.

Tot seguit, va començar la 2a Caminada Nocturna “Les llàgrimes de 
Sant Llorenç” Riudoms- La Mussara. L’elevat nombre de participants ha 
aconseguit consolidar aquesta marxa nocturna estiuenca, organitzada per 
la Secció de muntanya del CERAP.

El dissabte dia 11, a la piscina de Sant Antoni, es va celebrar el Torneig de 
natació “5è Memorial Jaume Joan Roiget i Cabré”, que organitza Amics 
de Riudoms.

Com sempre, a partir de les 6 de la tarda, van començar les activitats 
firals. Es va jugar el partit de veterans entre el CD Riudoms i el Reus 
Deportiu, es va poder veure una demostració d’Agility, organitzada pel 
centre d’ensinistrament de gossos Tossuts, la cercavila i actuació castellera 
a càrrec dels Xiquets de Reus, el Cos de Bastoners i Grallers de l’Orfeó 
Reusenc i després de sopar, el Gran Ball de Nit, a Sant Antoni, amb 
l’Orquestra “Costa Brava”.

El moment culminant ...

Visita a l’empresa de l’Andreu Dalmau, a Vinyols

Les autoritats tallant la cinta inaugural

Sortida de la 2a Caminada Nocturna “Les llàgrimes de Sant Llorenç”

L’equip de Veterans del CD Riudoms

Els assistents van poder gaudir de la demostració d’Agility
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El diumenge 12, Amics de Riudoms, van tornar a organitzar l’ “Anar a mar”. 
Excursió a peu, fins la platja de Vilafortuny, per a recordar aquest costum 
dels nostres avant-passats, en la qual hi van pendre part unes 200 persones. 
A les Quadres Julivert es va disputar la 3a Cursa popular de Cavalls de la 
Fira de l’Avellana. A les 12h, la Sala d’actes de la Cooperativa Agrícola va 
acollir a la Unió de Pagesos, que va oferir la xerrada: “Present, passat i futur 
del conreu de l’avellaner al Camp de Tarragona”. A continuació es va lliurar 
el 8è Premi del Conreu de l’Avellaner i el Patronat de la Fira de l’Avellana i 
la Cooperativa de Riudoms van oferir un refrigeri pels assistents.

A la tarda, es va jugar el partit de futbol entre el CD Riudoms i el CD 
Salou, amb el resultat de 1 a 2, i es va celebrar la 3a Cursa d’Exhibició 
d’Automodelisme, a càrrec de l’Associació d’Automodelime RC Reus.

Un dels actes més espectaculars i esperats és la Cursa de Portadors de 
Sacs d’Avellanes al Coll, que tanca la combinada Reus-Valls-Riudoms. 
Enguany, van prendre part a la cursa tres equips de Riudoms.

Es van lliurar els premis als participants i també es van donar els premis 
als guanyadors del concursos de Fruites i Verdures. Es van poder veure 
l’actuació de l’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc, es va repartir rom cremat 
per a tothom i l’alcalde de Riudoms, Sr. Josep M. Cruset Domènech, va 
cloure aquesta edició de la 27a Fira de l’Avellana.

Un dels atractius que destaquen de la nostra fira, és la possibilitat de poder 
degustar les diferents presentacions de l’avellana. Així es van poder tastar 
galts, xarrups, licors, orxata, creps, embotits, salses, avellanes crues i 
torrades, coca de música i de recapte...

Durant els dies de la Fira, es van poder veure les següents exposicions, 
Carrosses i disfresses participants a la Festa dels Barris, l’exposició “El SEAT 
600 cumpleix 50 anys!”, de la col.ecció particular d’Antoni Parès, l’exposició 
“Antigues bàscules i balances de precissió”, de la col·lecció particular de 
Joan Teixell Casadó, l’exposició de celebració del “15è Aniversari de la Colla 
de Diables de Riudoms”, la mostra dels cartells participants al Concurs de 
Cartells de la 27a Fira de l’Avellana i l’exposició de Fi de Curs de la Llar 
d’Infants Municipal Picarols de Riudoms.

Així mateix, es va poder adquirir el Recull de les Receptes de l’Avellana. Es 
va participar al programa de la Cadena Ser de Ràdio Reus i es va assistir 
com a públic al programa “El Club d’Estiu” de TV3. 

Val a dir que un dels espais que més va agradar al públic va ser la reproducció 
de la façana de l’edifici de l’ajuntament de Riudoms, feta expressament pels 
alumnes i professors de l’Escola Taller del Baix Camp i també s’han rebut, 
com altres anys, molts elogis per l’entrada de la Fira, que volia representar 
les construccions de pedra mediterrània.

Ja estem treballant en l’edició de l’any vinent, que tindrà lloc els dies 8, 9 i 
10 d’agost de 2008. Mentrestant, mengeu avellanes!

... de l’estiu a Riudoms

Delegació riudomenca que va assistir al programa el Club de TV3

Xerrada sobre el present, passat i futur del conreu de l’avellaner

Els participants a l’”Anar a mar” a la platja de Cambrils 

Exposició “El 600 cumpleix 50 anys!” 
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La Fira de l’Avellana té entre els seus objectius el de promoure l’avellana i 
l’agricultura en general, organitzar els certàmens, assegurar la promoció, 
fomentar la millora tecnològica de la producció, de la industrialització 
i del comerç de l’avellana i d’altres que compleixin les condicions que 
reglamentàriament es determinin.

És per aquest motiu, que anualment s’atorgarà el “PREMI FIRA DE 
L’AVELLANA” per distingir aquelles institucions, entitats, organismes, 
empreses o persones que al llarg del temps hagin destacat en el 
coneixement, defensa, divulgació, investigació, comercialització, promoció, 
desenvolupament, producció o altres aspectes de l’agricultura en general 
i dels fruits secs i l’avellana en particular.

En aquesta primera edició, el Jurat ha volgut manifestar el seu reconeixement 
per la seva llarga tradició històrica en la defensa de la pagesia i de l’avellana 
en particular i pel seu destacat paper en l’associacionisme agrari i per la 
defensa dels drets dels pagesos. Per això, es va acordar concedir el “PREMI 
FIRA DE L’AVELLANA 2007” al sindicat agrari UNIÓ DE PAGESOS DE 
CATALUNYA.

El premi el va recollir el Josep M. Coll, Coordinador territorial de la Unió 
de Pagesos al Camp de Tarragona, qui va agrair el premi com a símbol 
d’esforç que els pagesos fan en el seu dia a dia, en que moltes vegades 
no es veu recompensat com caldria.

Premi “Fira de l’Avellana 2007”

La Unió de Pagesos rebent el Premi Fira de l’Avellana 2007

Els premiats a la Fira de l’Avellana

Participants a la tradicional Cursa de Sacs

Lliurament de premis al Concurs de Productes Agrícoles

9è Concurs del 
Conreu de l’Avellaner

Francesc Felip, de la Finca Mas de l’Oliva

10è Concurs de 
Productes Agrícoles
Millor Fruita:  Josep Gil

Millor Verdura: Josep M. Bages
Producte més original: Santiago Gallardo

Concurs de Cartells
Primer Premi: Carles Camí Marcó
Premi local: Ester Fontgivell Serra

Cursa de Sacs
1r classificat : Antonio Callejón
2n classificat : Carles Guillemat

3r classificat : Jordi Font, de Riudoms

Els tres primers classificats en un punt del recorregut
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

ELS GERMANS NEBOT: UNS RIUDOMENCS IL.LUSTRES, 
DEFENSORS DELS NOSTRES DRETS I LLIBERTATS

PREGUNTES PER A SER CONTESTADES AL PROPER PLE MUNICIPAL

PLA DE MILLORA DE LA CIRCULACIÓ

Aquest mes de setembre, concretament el dia 
11,  celebrem la Diada Nacional de Catalunya,  
dia en el que es commemoren un fets que 
van succeir fa exactament 293 anys, quan 
la ciutat de Barcelona queia en mans de les 
tropes borbòniques després d’una ferotge 
resistència.Cal recordar un mica la història i el 
perquè els catalans celebrem aquest dia com 
a festa nacional. Convé saber que el que era 
l’antiga Corona d’Aragó, de la qual formava part 
Catalunya es va posar al costat del pretendent 
de la Casa d’Àustria, que garantia les llibertats 
i els drets dels catalans, enfront del candidat 
borbònic que representava un estat centralista 
i repressiu.Després de diversos anys de guerra 
i que, a més, els catalans fóssim deixats sols, 
abandonats per les diverses potències europees, 

finalment i aguantant un setge gairebé inhumà 
va caure la capital de Catalunya, Barcelona. 
Acte seguit amb l’entrada de les tropes filipistes,  
s’anul.laren totes les lleis i drets, s’aboliren 
les institucions i s’instaurà el Decret de Nova 
Planta, la qual cosa significava que passàvem 
a ser governats per uns furs i lleis aliens a la 
nostra terra i contraris a la nostra manera de 
ser.En el setge de Barcelona, hi havia dos 
riudomencs, Joan i Josep Nebot, que d’acord 
amb els seus càrrec militars van organitzar junt 
amb la resta de components de la Junta de la 
Defensa, la resistència de la ciutat comtal fins 
que la superioritat de les forces enemigues, la 
fam i la set la va fer rendir.L’altre germà militar, 
Rafael , també va tenir un paper molt destacat 
en aquesta confrontació i col.laborà activament 

en  l’intent desesperat de fer fora de les nostres 
terres les tropes borbòniques.Aquest 11 de 
setembre del 2007,  hem de retre homenatge 
a aquests fills del nostre poble que, gairebé 
tres-cents anys enrere, defensaren les nostres 
llibertats i els nostres drets i són un exemple per 
tots els riudomencs i catalans.I seguint la seva 
petja,  cal que fem ferm el nostre compromís 
de treballar perquè al nostre País, com a tot el 
món, els valors de la pau, la justícia i la llibertat, 
tant a nivell individual com de poble, siguin els 
que empenyin la humanitat cap un futur millor.

Qualsevol regidor de l’Ajuntament de Riudoms té 
el dret de presentar preguntes per tal que siguin 
contestades en el proper Ple per l’Alcaldia. Cercar 
respostes constructives i clares que ens permetin 
millorar com a poble, més enllà d’un dret és deure 
i una responsabilitat. Malgrat no comptar amb 
responsabilitats que li permetin participar en les 
decisions municipals, l’alternativa que representa 
el grup municipal d’ERC-AM opina que cal 
contribuir amb esperit de millora en totes aquelles 
qüestions que afecten els riudomencs, sempre 
amb el criteri que una major transparència és una 
major proximitat. A continuació, algunes de les 
preguntes presentades pels nostres regidors: 

1. Quins criteris s’han seguit per ubicar les 
diferents entitats riudomenques al recinte de la 
passada Fira de l’Avellana? Per què la majoria 

eren davant les atraccions més sorolloses? 

2. Per què el Consell del Patronat de la Fira 
de l’Avellana no ha estat convocat la passada 
edició de la Fira? Es pensa comptar amb aquest 
organisme perquè tots els grups municipals 
participin en la preparació de properes edicions? 
En motiu de la primera edició del Premi Fira de 
l’Avellana, com és que no s’ha informat ni comptat 
amb el Consell del Patronat de la Fira? 

3. Quins són els criteris de l’Alcaldia per establir 
donatius de diferent quantitat a entitats i actes 
benèfics (Sopar de la Fam, Sopar de la Lluita 
contra el càncer...)? 

4. L’aprovació de la moció presentada per ERC-
AM de donar suport al Correllengua 2007 i a 
les entitats riudomenques, incloïa una aportació 

econòmica general: quin serà l’import de dita 
aportació? 

5. Per què no hi ha servei de Biblioteca Municipal 
durant el mes d’agost? 

6. És intenció de l’alcaldia i d’aquest equip de 
govern afavorir i defensar la caça al terme de 
Riudoms o d’eliminar-la?

La major part del riudomencs som usuaris 
de la via pública, ja sigui com a conductors 
d’algun tipus de vehicles o com a vianants. 
Riudoms, combina zones noves amb amplis 
espais per la circulació i zones històriques 
d’amplades més reduïdes. Per altra banda, 
en els darrers anys ha augmentat el número 
de vehicles per família, generant un increment 
del parc mòbil de Riudoms. La suma de tots 
aquests condicionants fa que en algunes 
zones del poble, de vegades puntualment o 
de vegades de manera continuada, es puguin 
crear situacions de saturació pel que fa al tema 
de la circulació.

Conscients d’aquesta problemàtica diària que 
molesta a molts veïns, i d’acord amb el nostre 

programa electoral, hem iniciat la creació i 
execució d’un Pla Integral de Millora de la 
Circulació. Aquest pla estudia els problemes 
actuals (sentits de circulació en determinats 
carrers, zones d’aparcament conflictives, 
velocitats de circulació, sorolls dels vehicles, 
etc), així com les accions que se’n derivin per a 
posar solució a les mancances detectades. 

Per altra banda, per a aconseguir aquesta 
millora global en la circulació, caldrà comptar 
amb el recolzament i col•laboració dels 
riudomencs, treballant conjuntament amb 
l’Ajuntament per aconseguir els objectius. 
Caldrà que tots, Ajuntament i veïns, fem un 
esforç d’autocrítica, combinat amb campanyes 
de sensibilització i informació, així com amb 

actuacions preventives i dissuasòries i quan 
toqui, de sancions econòmiques.

Ben aviat es començaran a materialitzar les 
primeres mesures com ara són la instal•lació de 
sis nous passos de vianants elevats (limitadors 
de velocitat) en llocs d’especial risc pels veïns 
que circulen a peu.

Estem convençuts que les actuacions a realitzar, 
conjuntament amb la bona col•laboració dels 
ciutadans, garantiran la millora de la circulació 
del nostre poble.
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La gestió del servei d’aigua potable del poble de Riudoms és una de les 
grans àrees d’actuació de la Regidoria de Serveis Públics. Aquest és un 
camp en que sempre es treballa amb una previsió de cinc anys vista i s’hi 
dediquen importants recursos per a garantir que els vint-i-cinc litres per 
segon que es consumeixen a Riudoms siguin de primera qualitat.

Les fonts de proveïment
Actualment són quatre les fonts de proveïment d’aigua potable pel nostre 
poble: pous municipals, mines, l’aigua del minitransvasament de l’Ebre que 
arriba a través del Consorci d’Aigües de Tarragona i l’aigua del Pantà de 
Riudecanyes-Siurana. 

La diversificació de les fonts és una estratègia clau per a garantir un 
proveïment continuïtat i de qualitat:

• En referència a la continuïtat del servei, i gràcies al fet de disposar de 
quatre origens de proveïment, en cas de fallada d’un o dos fonts, tant 
per problemes d’infraestructures com de qualitat de l’aigua, i al contrari 
del que passaria en moltes altres poblacions que es nodreixen d’un únic 
proveïdor, a Riudoms continuaríem tenint garantit el servei d’aigua.

• Pel que fa a la qualitat, totes les fonts de proveïment contenen els 
elements menys saludables molt per sota dels límits legals establerts, 
però a més a més, la diversificació de les fonts fa que a Riudoms puguem 
barrejar les aigües de diferents procedències, i per tant diluir encara 
més aquests elements. Aquest fet fa que l’aigua que es subministra a 
Riudoms sigui de major qualitat que en molts altres municipis del Camp 
de Tarragona.

La Planta Potabilitzadora
Abans d’emmagatzemar l’aigua que arriba de les diferents fonts de 
proveïment, aquesta es passa per l’Estació de Tractament d’Aigua Potable 
(ETAP). Aquesta estació fa passar l’aigua, mitjançant potents bombes, 
per filtres de sorra i carbó els quals li retiren les possibles impureses que 
aquesta porti, i posteriorment li afegeix el clor necessari per acabar-la de 
potabilitzar (així s’eliminen els microorganismes).

El control de qualitat
Tot i les mesures que s’han explicat, per tal de garantir una aigua de qualitat, 
a més a més, l’Ajuntament de Riudoms té contractat el servei d’un prestigiós 
laboratori que periòdicament realitza les anàlisis de l’aigua de consum que 
subministrem a la xarxa, tal i com marca la legislació actual, de forma que 
tenim un estricte control de qualitat sobre les condicions sanitàries de l’aigua 
consumida pels riudomencs. 

L’emmagatzematge
Actualment la capacitat d’emmagatzematge dels dos dipòsits municipals 
és de 2.000 m3 (dos milions de litres d’aigua). Aquest volum és més que 
suficient per a garantir el proveïment d’aigua durant més de 24 hores. 
Aquest marge de temps és el que es considera necessari per tal de poder 
fer front a possibles averies sense haver de tallar el subministrament de 
tot el poble i, per altra banda no suposa problemes sanitaris per excés de 
temps amb l’aigua aturada.

La xarxa
Finalment, la darrera de les àrees de treball és el manteniment i millora de la 
xarxa de canonades que condueix l’aigua des dels dipòsits municipals fins 
a cadascuna de les cases dels veïns. En els darrers anys s’han substituït 
les canonades de diferents carrers del nucli antic, s’han habilitat noves 
canonades principals per a portar directament aigua a les cases més 
allunyades, i també s’han tancat els circuïts en forma d’anella, garantint així 
el proveïment en cas de trencament d’una de les canonades principals.

Els costos del servei
Vist el volum d’actuacions i responsabilitats del servei, és fàcil imaginar-se 
que s’hi han de destinar una quantitat important de recursos econòmics. 
Concretament, el cost del servei de proveïment d’aigua potable és 
d’aproximadament 300.000 euros anuals, uns cinquanta milions de les 
antigues pessetes.

Tasques de manteniment d’un dels pous municipals

El servei d’aigua potable del poble, 
un servei de qualitat

Neteja anual dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable

Part de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable


