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 Solució contundent a les 
pintades

 El Casal Riudomenc

 Riudoms Ressona 2007

 9è Concurs de Fotografi a

 Festes del Beat 2007

 El Servei de Menajdor Escolar

 La Diputació atorga més de 
30.000 euros en subvencions

Contingut

VISITA DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
El 31 d’octubre, el rector de la Universitat 
Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, va visitar 
l’Ajuntament de Riudoms coincidint amb la 
inauguració ofi cial de l’empresa d’informàtica 
Grupo Castilla.

El rector va destacar la importància de l’esforç 
fet pel poble de Riudoms per tal d’incorporar 
empreses tecnològiques de primer nivell en 
el seu teixit empresarial, així com la voluntat 
de buscar diferents línies de col·laboració 

entre la Univeristat Rovira i Virgili i l’Ajuntament 
de Riudoms.

Posteriorment a la visita institucional, les autoritats 
es van dirigir conjuntament a la seu de l’empresa 

per tal de fer l’acte d’inauguració de les noves 
instal·lacions. Aquestes, compten amb una 
superfície de 2.000 m2 i amb una capacitat per 
a 200 treballadors, la qual cosa ha suposat una 
inversió de 2 milions d’euros.

L’HOMENATGE A LA VELLESA

L’Homenatge a la Vellesa vol ser un reconeixement a les persones que fan ”gran” el nostre poble
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A ningú se li escapa que des de 
fa uns mesos estem vivint canvis 
en la situació econòmica del país. 
Són diferents els indicadors que 
comencen a avançar que la bonança 
econòmica dels darrers anys pot patir 
una parada i fi ns i tot una recessió.

Molt probablement aquest fet és 
a causa de la suma de diferents 
circumstàncies, però segur que hi 
té un paper important l’augment del 
tipus d’interès i la conseqüent frenada 
del sector de la construcció, el qual 
havia actuat durant els darrers anys 
com la locomotora de l’econòmia 
catalana i espanyola. 

Aquesta nova situació comença a 
afectar les economies familiars, i 
tard o d’hora, aquesta realitat també 
afectarà les diferents administracions 
públiques. 

Per exemple, la Generalitat de 
Catalunya ha obtingut durant els 
darrers anys una gran quantitat 

d’ingressos a través de dos tributs 
que té delegats al cent per cent 
i  que depenen, d’una manera 
aclaparadora, del nombre de vivendes 
que es construeixen i es venen: 
l’Impost  sobre els Actes Jurídics 
Documentats (el que es paga quan 
es realitzen escriptures), i l’Impost 
sobre Transmissions Patrimonials 
(el que es paga quan el patrimoni 
canvien de propietaris). Està clar 
doncs, que amb la davallada de la 
construcció, s’han vist molt minvats 
els ingressos que s’obtenien per 
aquests dos conceptes.

Pel que fa al nostre poble, la bona 
gestió de l’economia municipal 
durant els darrers anys, així com el 
treball per a diversifi car els ingressos 
públics, fa que l’Ajuntament de 
Riudoms gaudeixi d’una bona salut 
econòmica, segurament envejable 
per molts altres ajuntaments.

Ara bé, moltes vegades m’heu sentit 
afi rmar que l’Ajuntament és com una 
família i sovint el dia a dia municipal 
s’ha de gestionar amb els mateixos 
criteris que tots vosaltres apliqueu a 
casa vostra. Així doncs, de la mateixa 
manera com les famílies de tot el país 
s’hauran d’adaptar a aquesta nova 
realitat econòmica, a l’ajuntament ja 
estem fent exactament el mateix.

Això no vol dir pas, que s’hagi 
de renunciar a res, tot el contrari, 
per poder espirar a tot cal no 
hipotecar econòmicament el futur. 
Als responsables municipals, amb 
l’Alcalde al seu davant, ens heu 
escollit per fer exactament el mateix 
que feu cadascun dels veïns a casa 
vostra: progressar tant com es pugui 
avui, però fer-ho amb la necessària 
prudència per no passar difi cultats 
demà.

És per això que des de fa uns mesos 
ens hem posat a la feina en aquest 
àmbit: primer que tot estem adaptant 
l’estructura municipal a la nova realitat 
econòmica del país, estem buscant 
noves fórmules que garanteixin a llarg 
termini el fi nançament municipal amb 
ingressos estables (no provinents 
de les economies familiars) i també 
estem estudiant diferents fórmules 
per garantir la viabilitat econòmica 
dels projectes municipals adequant-
los al nou context econòmic del 
país. 

E n  d e f i n i t i v a ,  e s t e m  s e n t 
extremadament curosos en tot 
allò que fa referència a l’economia 
municipal, i apliquem a l’Ajuntament 
el mateix seny que apliqueu a les 
vostres famílies.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Temps de prudència econòmica

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció 
Econòmica, Director de la Fira
Horari de visites
Dimarts de 20h a 21h

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h
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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

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, Medi Ambient

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament, Política Lingüística

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats

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

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes, Joventut

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

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana, Circulació, 
Sanitat, Protocol

Horari de visites: 
Dilluns de 20h a 21h
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És voluntat de l’Equip de Govern anar informant 
puntualment a tots els veïns sobre l’estat de les 
gestions per a recuperar totalment la propietat 
del Casal Riudomenc.

Com bé recordareu, el passat mes d’abril vam 
reproduir en el Butlletí d’Informació Municipal 
l’acord signat entre l’Arquebisbat de Tarragona, 
la Parròquia de Sant Jaume de Riudoms i 
l’Ajuntament de Riudoms. Aquest acord és 
fonamental, ja que recollia les gestions fetes fi ns 
aquella data, i a més manifestava de manera 
clara que es transferiria la titularitat del Casal 
Riudomenc al poble de Riudoms a canvi d’una 
justa compensació, i a petició de l’Ajuntament, 
es va incloure  que aquesta compensació 
revertiria en el propi poble de Riudoms. 

Durant els pocs mesos que fa que està 
constituït el nou Equip de Govern, s’ha treballat 
intensament per tal de poder acabar les gestions 
i concretar la justa compensació de l’acord 
signat. 

Abans però, i per tal de defensar més bé els 

interessos del poble, s’han realitzat diferents 
visites tècniques al Casal Parroquial, estudiant 
l’estat arquitectònic i funcional, i actualment els 
Serveis Tècnics Municipals estan avaluant la 
informació recollida per poder-ne extreure les 
pertinents conclusions.

Per avançar feina, paral·lelament, hem 
continuat reunint-nos amb els representants de 
l’Arquebisbat per a discutir l’import de la justa 
compensació, i a dia d’avui s’han aproximat 
molt les pretensions inicials d’uns i altres, la 
qual cosa fa pensar que som a la vora de poder 
tancar els darrers serrells de les negociacions: 
l’acord en quan a la valoració econòmica de 
la justa compensació que recollia el document 
signat entre les parts i que acordava la 
transferència del Casal Riudomenc al poble 
de Riudoms.

Ara bé, és molt important tenir present que 
cal no precipitar-se i per aconseguir allò que 
sigui millor per Riudoms, cal tenir present el 
conegut refrany popular: les presses són males 
conselleres.

El Casal Riudomenc

Solució contundent a les pintades
Darrerament, pintar parets, portes i mobiliari urbà amb esprais de pintura 
s’ha convertit en pràctica habitual d’uns pocs i que molesten a molts. 

Allò que fet en l’espai adequat pot ser una expressió artística de gran 
espectacularitat, fet indiscriminadament en les propietats privades o 
públiques causen un fort deteriorament de l’aspecte del poble i transmeten 
una imatge de degradació que no és desitjada per la gran majoria de 
veïns.

És per això que s’han pres una sèrie de decisions per tal de mitigar aquests 
actes incívics.

Nova Normativa
S’ha aprovat una normativa que dóna la cobertura legal per tal de poder 
actuar des de l’Ajuntament. Aquesta normativa prohibeix qualsevol tipus de 
pintades, escrits, rascades, gravats i actes similars sobre qualsevol classe 
de béns que siguin visibles des de la via pública.

Aquelles persones que se les identifi qui realitzant pintades en llocs no 
autoritzats hauran d’assumir el 100% de les despeses que es derivin de la 
reparació dels danys. 

A més a més, en funció de la gravetat dels actes i de la reincidència dels 
autors, les pintades seran sancionades amb un import de fi ns a 3.000 €.

Si els autors són menors d’edat, la responsabilitat es deriva de forma 
subsidiària a aquelles persones que siguin els seus representants legals. 

Identifi cats els infractors
En aquest àmbit s’ha de ser contundent i no es pot permetre sota cap 
concepte que es vagi embrutant d’aquesta manera les parets del poble.

Així doncs, després de realitzar les corresponents investigacions, i amb 
la col·laboració ciutadana, ja s’han localitzat el grup que darrerament ha 
realitzat la majoria de pintades a l’interior del poble. Un cop identifi cats, 
s’han iniciat els tràmits pertinents que acabaran amb sancions econòmiques 
importants, així com amb l’avaluació dels costos de reparació que també 
hauran d’assumir.

No és permès fer pintades i els seus autors seran sancionats

Els nostres drets individuals acaben on comencen els dels altres

Les negociacions per bon camí
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El Cicle de Concerts de Tardor Riudoms Ressona 2007 ha explorat, 
novament, propostes musicals singulars amb l’objectiu d’oferir al públic 
riudomenc una selecció de les suggerències musicals més diverses, 
convertint-se en el punt de trobada anual amb la música de cambra més 
diversa.

La Capella de Verge Maria ofereix la possibilitat de gaudir d’un concert 
intimista, en el marc d’un espai amb bona acústica, a costa de no poder 
oferir, però, un gran aforament. En aquest context, el concert que va 
encetar el cicle el dissabte 13 va anar a càrrec d’en Marc Egea, músic 
especialitzat en la viola de roda, instrument medieval de corda fregada 
amb unes característiques que el fan molt singular. El repertori, la majoria 
de peces del qual eren del propi Marc Egea, va anar acompanyat de breus 
explicacions sobre l’instrument protagonista i sobre l’època en que més es 
va emprar.

La fusió de les notes d’un violí i les de l’arpa van donar forma al concert 
que va tenir lloc a l’Ermita de Sant Antoni el dissabte 20, a càrrec de Laura 
Boschetti (arpa) i Roberto Salvati (violí). El seu repertori va ser un passeig 
per reconegudes peces de Bach, Albinoni i Bizet, entre d’altres. El gust i 
l’encert en les peces escollides, junt a l’harmoniosa acústica que es dóna 
a l’ermita van donar com a resultat un espectacle musical emocionant, 
que es va veure refl ectit en la llarga ovació que van rebre els artistes en 
acabar el concert.

L’òpera i la sarsuela van rubricar el Riudoms Ressona 2007 amb el concert 

que es va dur a terme a l’Església de Sant Jaume el dissabte 27. La 
reconeguda soprano Natasha Tupin encapçalava la formació Operíssimo, 
composta a més per un tenor, un baríton i una pianista. La primera part del 
concert va ser un recorregut operístic a través de peces molt conegudes, 
d’entre les que en podríem destacar fragments de les òperes La Traviata, 
La Boheme o Carmen. La sarsuela va ser la protagonista de la segona part 
del concert, amb peces de les obres El barbero de Sevilla o La revoltosa, 
entre d’altres. La complicitat que els artistes van establir amb el públic des 
del primer moment va donar com a resultat un concert intens i participatiu, 
replet de moments entranyables carregats d’emocions, donat que el gènere 
de la sarsuela era molt conegut pel públic assistent.

Riudoms Ressona 2007

Enguany ha tingut lloc la 9a edició del concurs de fotografi a Enric Ferré 
Guinjoan – Suís, enguany amb el tema que duia per títol “Camins i senders 
de les comarques de Tarragona”. L’objectiu d’aquesta temàtica, seguint en 
la línia dels temes proposats en les anteriors edicions, és el de plasmar a 
través de l’art de la fotografi a els més bells racons de la nostra geografi a 
més propera, ressaltant-ne els elements naturals i arquitectònics més 
insòlits. Campanars, masies, places, fonts i camins, entre d’altres, han estat 

a l’objectiu dels participants de les darreres edicions.
La motivació per proposar com a tema els camins i senders de les comarques 
de Tarragona ha respost al fet de que molts d’aquests camins, ja siguin 
històrics o tradicionals, des de l’època romana i fi ns els nostres dies, tan 
si són camins carreters o un estret viarany, un senderó planer o un corriol, 
sempre han anat lligats a l’home, a les seves activitats, i a la seva necessitat 
de comunicar-se, esdevenint per si mateixos patrimoni i part de la nostra 
història, ja sigui en el context d’una vila o en el de tot un territori.
A la Casa de Cultura “Antoni Gaudí”, es va fer l’entrega de premis i es va 
inaugurar l’exposició de les 24 fotografi es presentades a concurs.

1r premi, dotat amb 260 euros: Jordi Miquel Jové, amb la foto PETITA 
MURALLA.
2n premi, dotat amb 130 euros: Josep M. Tuset Roig, amb la foto 
HIVERN.
3r premi, dotat amb 65 euros: Antoni Parés Subietas, amb la foto DE 
L’ABELLERA A PRADES.

El jurat va estar format per una professional de l’àmbit del tractament de la 
imatge, Elisabet Ferrant, un professional del món de la fotografi a, en Mateu 
Salvat i un professional vinculat a les arts plàstiques i l’art, en Josep M. 
Salvadó. A través d’aquest perfi l de jurat es pretén cercar un equilibri entre 
tècnica i sensibilitat artística dels treballs presentats pel que fa al criteri de 
selecció, atenent a la sensibilitat professional de cadascun dels membres.

9è Concurs de Fotografi a

El 1r premi, Jordi Miquel, rebut de mans del Regidor de Cultura

Concert de viola de roda a Verge Maria

Concert d’arpa i volí a l’ermita de Sant Antoni

Extraordinari Concert d’òpera i sarsuela a l’Església
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El programa d’actes de les Festes del Beat 2007 
es va encetar, com ja és tradició, amb la processó 
de fanalets, que va tenir lloc el diumenge 18 al 
vespre. Durant el matí, a les instal·lacions de la 
Cooperativa Agrícola de Riudoms, es va dur a 
terme la Festa de l’Oli Nou, esdeveniment festiu 
que cada any ofereix la possibilitat de fer el tast 
del primer oli de la temporada.

Amb motiu de les festes, a la Casa de Cultura 
“Antoni Gaudí”, va tenir lloc l’exposició pictòrica 
“Olis i pastels” a càrrec de l’artista M. Dolors 
Cabré Aymamí, de Riudecanyes, en la que es 

podia contemplar una mostra de la seva obra, de la que se’n desprèn 
l’energia que la M. Dolors empra per enfrontar-se a les seves circumstàncies 
vitals. L’’artista va fer donació d’un dels seus treballs a l’Ajuntament de 
Riudoms. La inauguració de la mostra es va dur a terme el dijous 22 de 
novembre al vespre, amb la presència de l’alcalde Josep M. Cruset, el 
regidor de cultura, Eudald Salvat i de l’alcalde de Riudecanyes, Josep M. 
Tost, entre d’altres regidors i representants d’entitats locals i de fora vila. 
L’exposició va restar oberta els caps de setmana fi ns el 2 de desembre.

L’endemà, dia 23, a migdia, les campanes i els coets es van encarregar 
d’anunciar l’inici de la festa. Durant el dissabte 24, es van concentrar els 
principals actes litúrgics en honor al Beat: als volts de migdia, se celebrava 
el solemne Ofi ci en honor del Beat. La comitiva amb els representants del 
consistori, Confraria del Beat, familiars del Beat, estendards, entitats i la 
pubilla i l’hereu de Riudoms va sortir de la Casa de la Vila, encapçalats per 
la Cobla Reus Jove, per assistir a l’ofi ci, en el transcurs del qual l’alcalde va 
fer la tradicional invocació al Beat per tal de que intercedís pel bé de tot el 

poble. La missa va comptar amb la participació de la Coral Dolça Catalunya 
i la Coral Harmonia Reusenca.

En acabar, la Cobla Reus Jove iniciava amb el seus acords musicals la 
ballada de sardanes al bell mig de la Plaça, on la Colla Sardanista Roses 
de Tardor van trencar el gel començant la dansa amb una primera rotllana, 
afegint-s’hi després d’altra gent.

A les quatre, havent dinat, la secció d’escacs del CERAP va dur a terme el 
2n torneig d’escacs llampec Vila de Riudoms’07, a l’aixopluc dels porxos 
de la plaça. La competició es va estructurar en nou rondes, de 5 minuts 
per jugador. La participació era gratuïta.

Al vespre, la concorreguda processó va transcórrer solemne pels carrers 
del centre de la vila, amb l’Urna del Beat i l’assistència d’Autoritats, la 
Confraria del Beat i Estendards, amb la Coral Dolça Catalunya i la Principal 
de Riudoms.

La jornada es va acabar amb la representació de tot un clàssic intemporal del 
teatre català, “l’Hostal de la Glòria”, a càrrec del grup de teatre La Corriola, 
de La Pobla de Mafumet, al pavelló d’esports municipal.

L’endemà diumenge, els nostres avis i àvies van rebre el seu merescut 
Homenatge. Un cop reunits a la Llar de Jubilats, van sortir en comitiva fi ns a 
l’Església de Sant Jaume, per dur a terme una missa en honor dels difunts. 
Els alumnes de l’Escola Municipal de Música de Riudoms van oferir una 
actuació a tots els presents. En acabar l’ofi ci, tots els homenatjats es van 
dirigir al CEIP Beat Bonaventura, on després de fer-se la foto de família a 
les escales d’accés, van dinar. El menú va anar a càrrec de les cuineres 
del CEIP i va estar servit pels voluntaris de l’Esplai del Casal Riudomenc. 
En arribar el moment dels postres, es van encarregar de tallar el pastís, 
per una banda, el matrimoni format per la Josefi na Sabaté i pel Joan 
Torres, i per l’altra, el matrimoni format per la Rosa Freixas i pel Sebastià 
Domènech, tots dos matrimonis convidats a tallar el pastís pels seus 60 
anys de casats. Com és tradició també, van tallar el pastís el convidat i 
la convidada de més edat, que en aquest cas van ser l’Anton Mestre i la 
Serafi na Cantero. En acabar el dinar, i després del reconeixement explícit 
a tota la gent gran present i no present, pel seu esforç al llarg de tota la 
seva vida en anys no gens fàcils, es va repartir un record commemoratiu 
per a tots els assistents.

A les acaballes del dia, va ser el moment de mirar cap al cel i gaudir 
de l’espectacle pirotècnic a càrrec de la Pirotècnia Igual, que anuncia, 
simbòlicament, el fi nal de les festes, tot i que en acabar-se es va iniciar el 
ball al pavelló d’esports amb el Duet Daurat.

L’endemà, 26 de novembre i festiu local, la companyia Xirriquiteula va dur a 
terme el seu espectacle Papirus, dirigit als més menuts però amb missatge 
pels més grans.

La tasca de la Confraria del Beat, junt amb la de la Regidoria de Festes i 
entitats i voluntaris implicats, han tornat a fer de les Festes del Beat unes 
festes d’allò més lluïdes. El guarniment de carrers i les vànoves penjades 
a fi nestres i balcons també han vestit de festa tot el poble.

Festes del Beat 2007

L’Oli Nou de Riudoms

Exposició de l’artista M. Dolors Cabré

Ofrena de l’Alcalde de Riudoms demanant pel bé de tot el poble

Ofi ci solemne en honor del Beat Gran
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GRUP MUNICIPAL DE CIU

GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
QUÈ PASSA AMB EL PATRIMONI HISTÒRIC DE RIUDOMS?

PER UN AJUNTAMENT RESPECTUÓS AMB LA LEGALITAT I EN 
FAVOR DE TOTS ELS RIUDOMENCS

ELS PRIMERS 100 DIES DE LEGISLATURA CONFIRMEN UN 
GOVERN FORT I POSITIU

El nostre poble gaudeix d’un  patrimoni 
arqueològic important: jaciments del Neolític 
com els del Mas del Barenys o establiments 
ibèrics com els del Mas d’En Felip i la Timba 
del Castellot.També cal destacar  l’abundància 
de jaciments catalogats i inclosos a la Carta 
Arqueològica de Catalunya, així com els 
establiments romans trobats en els antics 
traçats de comunicació, per exemple al camí 
vell de Tarragona, que feia d’eix vertebrador 
entre les vil.les romanes escampades pel 
terme i els forns de ceràmica. També era 
destacable el del Molins Nous que comença 
a la vil.la romana de la  La Mola (escapçada 
per l’actual urbanització). Tot el que s’ha 
trobat a les excavacions de caràcter ofi cial ha 
desaparegut de Riudoms. On són les restes 

romanes procedents de la vil.la romana de La 
Mola? On és l’Eros de marbre trobat al costat de 
la font,  situada a tocar de les termes? On són 
els plats sencers que hi van aparèixer? On són 
les restes arqueològiques del forn romà del Mas 
de l’Antoni Corts? Només resten a Riudoms 
les troballes fetes a l’excavació de la vil.la de 
Molins Nous, efectuades entre 1980-1985, 
el material que s’hi va recollir en superfície i 
algunes aportacions de particulars. Restes 
arqueològiques que per iniciativa privada 
i sense cap dotació econòmica varen ser 
dipositades a l’atrotinat edifi ci de les Monges, 
on es van constituir com Exposició Permanent 
d’Arqueologia i foren traslladades després a 
la Casa de Cultura, lloc en el qual  sense cap 
tipus d’evolució ni manteniment hi romanen des 

de principis dels anys 90.Una sort semblant o 
potser pitjor han tingut els materials etnològics 
recollits amb constància i total dedicació per la 
primitiva Junta Promotora del Museu Històric 
i Etnogràfi c de Riudoms. Una interessant col.
lecció aplegada a la dècades dels 70 i 80 i 
que avui dorm, pensem que sense cap tipus 
de protecció i en un estat de deteriorament 
galopant, als polsegosos magatzems municipals 
de darrera del Cementiri.

Riudoms, a 20 d’octubre de 2007

Ara ja fa més de quatre anys, essent President 
de la Generalitat de Catalunya el Molt Hble. 
Jordi Pujol i Soley, es va aprovar el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, una eina cabdal en l’ordenació i 
organització dels ajuntaments catalans. Amb la 
voluntat de prestar un servei adient als electes, 
als tècnics i als professionals del món local i als 
ciutadans, la Llei recull en una sèrie d’articles la 
normativa a la qual s’han d’ajustar els nostres 
ajuntaments.

Com exemple, i pel seu interès, els regidors 
d’ERC-AM a l’Ajuntament de Riudoms, 
transcrivim a continuació l’article 170 de 
l’esmentada Llei Municipal de Catalunya: 

170.1 Als municipis de més de dos mil 

habitants, tots els grups municipals han de 
disposar d’un espai per al desenvolupament 
de llurs activitats, que ha d’estar situat 
preferentment a la seu de l’ajuntament mateix 
o en un local habilitat a aquests efectes, i 
també d’un espai per a tenir reunions en el 
mateix edifi ci de la corporació. Igualment, 
l’ajuntament ha de facilitar als grups municipals 
els mitjans humans i materials mínims i 
indispensables perquè puguin desenvolupar 
llurs funcions; se n’han de determinar els criteris 
i les condicions d’utilització per acord del ple.

170.2 El ple de l’ajuntament ha de garantir 
la participació dels regidors i dels grups 
municipals en els òrgans d’informació i 
difusió municipal, com ara la televisió local, les 
emissores de ràdio municipals i les publicacions 

i els butlletins editats per l’ajuntament. En 
aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar 
un reglament que reguli les condicions d’accés 
i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups 
municipals constituïts al si de la corporació.

Riudoms, a 20 d’octubre de 2007

Ara fa poc més de cent dies, a les eleccions 
municipals de 2007, el poble de Riudoms va 
donar una àmplia majoria a la candidatura 
presentada per Convergència i Unió.

La confi ança dels 1.823 votants de Convergència 
i Unió va permetre constituir un sòlid Equip de 
Govern de 8 regidors, fi xar-nos uns objectius 
ambiciosos, deixar al marge les estèrils 
discussions polítiques i dedicar-nos a treballar 
intensament pel nostre poble.

Durant aquests inicis de legislatura, hem 
desmitificat el tòpic de que les majories 
polítiques no són bones. Al contrari. Ens hem 
pogut dedicat a treballar en totes les àrees de 
l’ajuntament, impulsant un volum important de 
feina en tan sols uns mesos.

D’entrada, les nostres propostes de Govern 
compten amb el recolzament necessari per a 
poder-les tirar endavant. Però, tot i així, l’Equip 
de Govern, està dedicant temps i esforços a 
tractar els grans temes de poble amb els altres 
grups polítics i s’està escoltant i considerant 
la seva opinió, en tot allò que serveixi per a 
sumar.

Poder continuar en aquesta bona línea impulsada 
des del Govern, és també responsabilitat 
de l’oposició, que hauria de treballar per fer 
propostes reals i constructives i no caure 
en l’actitud fàcil de limitar-se a escoltar les 
explicacions del Govern i criticar-les sense fer 
cap aportació alternativa que justifi qui la seva 
crítica.

Així doncs, el bon ritme de treball demostrat, les 
diverses actuacions fetes en aquesta primera 
etapa de Govern, la bona sintonia entre els 
regidors i les diverses àrees d’actuació, el treball 
en positiu del Govern, escoltant tothom, així 
com el recolzament i ànims que ens mostreu 
en múltiples ocasions, fan que podeu estar 
convençuts que quan vau votar Convergència 
i Unió, la vau encertar.

Riudoms, 20 d’octubre de 2007

L’Ajuntament de Riudoms us desitja unes Bones Festes
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GRUP MUNICIPAL DE CIU

GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
LES REMUNERACIONS DEL NOSTRE ALCALDE I REGIDORS

L’HOME DELS NASSOS

A RIUDOMS TAMBÉ PATIM EL CAOS DE LES INFRAESTRUCTURES

Al  passat ple ordinari de juliol es van aprovar les 
remuneracions que l’alcalde i regidors del nostre 
poble percebran en concepte  de dedicació en 
les tasques municipals. La nostra postura davant 
la proposta que es va presentar a aprovació va 
ser favorable. En primer lloc perquè creiem que 
la gent que es dedica a la política, en aquest cas 
local, ha de tenir una compensació que els permeti 
gestionar i administrar els interessos generals de 
la seva localitat i en segon lloc,  perquè avui en 
dia Riudoms ja demana una dedicació gairebé 
exclusiva del seu alcalde i d’altres membres 
de l’equip de govern.  Si es deixa la  feina 
d’abans d’accedir al càrrec i per tant es deixen 
de percebre ingressos econòmics, és lògic que 
aquesta defi ciència quedi solucionada amb la 
percepció de compensacions que provenen de 

l’erari públic. Ningú no s’ha d’enriquir amb la 
política, però tampoc hi ha de perdre diners. Qui  
s’hi dedica, tanmateix, ha de ser exemple i mirall 
i ha de donar més comptes que ningú, perquè els 
diners són públics –és a dir de tots- i tothom ha 
de conèixer quina és la seva destinació. És per 
això que vam demanar en el mateix ple que es 
fes la màxima difusió de les remuneracions que 
s’acabaven d’aprovar. Han passat quatre mesos 
llargs i aquesta demanda que vam fer només s’ha 
vist realitzada d’una forma creiem que insufi cient,  
ja que tan sols  ha estat publicat el quadre de 
remuneracions al tauler d’anuncis de la Casa de 
la Vila. Allí, certament,  qui l’ ha volgut consultar 
ho ha pogut fer.  Amb això, però, no n’hi ha prou. 
Nosaltres vam fer referència al fet que  els imports 
fi guressin en aquesta revista i també  a la pàgina 

web d’internet,  perquè així arribessin a tothom  . 
Per tant,  creiem que haurien de sortir detallades 
en aquest Butlletí, com exemple del que també 
ha ser la informació  municipal i perquè els 
riudomencs hi tenen dret,  les  remuneracions 
que percebem els 13 components del nostre 
Consistori. 

Riudoms, a 20 de novembre de 2007

Fa gairebé sis mesos, amb motiu de les 
eleccions municipals, apareixia un article titulat 
Carta primaveral als Reixos. Expressava un 
reguitzell de bons desitjos pel nou ajuntament 
i els seus tretze regidors (dotze i l’alcalde).

Salvant les distàncies, és prou coherent fer la 
comparació entre les festes de Nadal o Any Nou 
i el procés electoral (amb les seves promeses 
i els bons desitjos dels ciutadans). Així, molts 
riudomencs reclamaven als que havíem de ser 
els seus representants una actitud constructiva i 
no excloent a l’ajuntament, que comptéssim tots 
amb tots, que treballéssim plegats en benefi ci 
del poble i sense crispacions: “a veure si ho feu 
bé entre tots”.

Amb aquesta voluntat treballem els regidors 

del nostre grup municipal, per bé que de 
vegades les minses responsabilitats fi ns ara 
atorgades no ens ho posin fàcil. Fins ara els 
tres regidors d’esquerra a l’Ajuntament ens 
hem reunit, a requeriment nostre, amb alcalde 
i regidors de govern per tal d’aportar les nostres 
suggerències i capacitats en aquells temes dels 
quals n’hem tingut coneixement. Qüestió que 
depèn de la voluntat de l’equip de govern, doncs 
els regidors d’esquerra no estem representats 
ni a la Junta de Govern, ni a la Comissió de 
Coordinació, i per tant no podem saber allò que 
no se’ns explica. Correspon al govern municipal 
optar pel curró de la majoria absoluta o posar 
en valor les capacitats de TOTS els regidors per 
un Riudoms millor. Altrament, els nostres veïns 
podrien sentir-se tan decebuts en les seves 
esperances per un ajuntament de tots, com els 

nens a la recerca de l’home dels nassos.

Us desitjem un molt Bon Nadal, i un Any Nou 
pròsper i just per a tots els riudomencs.

Riudoms, a 20 de novembre de 2007

Catalunya té un dèficit d’infraestructures 
evident, provocat per una manca d’inversió i 
mala gestió al llarg del temps pels successius 
governs de Madrid. 

Fruit d’aquesta mala gestió, i amb les obres 
del Tren d’Alta Velocitat fetes a cuita corrents 
per a ser inaugurades abans de les eleccions 
a Madrid, s’han produït desperfectes a la xarxa 
d’infraestructures que han obligat a paralitzar-
ne el servei i això ha generat un caos sense 
precedents a casa nostra.

Ara tot és fer una operació de maquillatge, 
dedicant-hi enormes quantitats de diners per 
tal d’arreglar-ho abans que els ciutadans de 
Barcelona es manifestin en contra d’aquesta 
situació. Però els que vivim fora de la capital ens 

hem de preguntar: d’on surten els diners extres 
necessaris? Què es deix de fer per poder pagar 
tota aquesta despesa de més a més? Quedaran 
diners per arreglar l’accés des de Riudoms a  
Reus? Té res a veure això amb la davallada de 
les inversions al Camp de Tarragona?

Paral·lelament, l’Ajuntament de Riudoms, com a 
poble de Gaudí i a proposta de CiU, va aprovar 
una moció demanant que davant el risc evident 
que les obres del tren malmetessin la Sagrada 
Família, la Pedrera i sobretot, als milers 
d’habitants que viuen al centre de Barcelona, 
s’optés per no fer-hi passar el tren per sota. 
La Generalitat ens ha vingut a dir que Moltes 
gràcies, però que no ens hi posem.

Ja n’hi ha prou! Necessitem aixecar una veu 

crítica a la mala gestió del Govern de l’Estat 
i el de la Generalitat. Catalunya necessita 
solucions i necessita de Governs que s’ocupin 
dels problemes reals dels ciutadans. Exigim 
al Govern de la Generalitat i al seu President 
que afronti amb valentia i exigeixi públicament 
solucions al govern espanyol i que defensi els 
interessos dels ciutadans i ciutadanes de TOT 
Catalunya.

Riudoms, a 20 de novembre de 2007

L’espectacle del dia 23 al pavelló serà a les 21h en comptes de a les 19h!
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Darrerament us hem anat explicant alguns dels serveis que es presten des 
de l’Ajuntament de Riudoms. Aquest cop us farem cinc cèntims del servei 
de Menjador Escolar, gestionat per la Regidoria d’Ensenyament des de 
que per acord del Consell Escolar de setembre de 2.000 es va transferir la 
seva gestió a l’Ajuntament.

Aquest és un servei que els ajuntaments no estan obligats a donar, però en 
el seu moment des de l’Ajuntament de Riudoms vam entendre que per seguir 
donant un bon servei era preferible ha gestionar-ho des de l’Ajuntament 
en lloc de contractar un càtering. Sobretot perquè mitjançant aquest servei 
s’ajuda a totes les famílies que per qüestions de treball i d’altres no poden 
recollir cada migdia als seus fi lls, i a més a més si se’n cuida l’ajuntament en 
lloc de fer-ho una empresa privada, es garanteix que es prioritzi la qualitat 
del servei per davant de l’obtenció de benefi cis. 
Actualment el Menjador Escolar està servint cada dia uns 260 menús per 
a nens i nenes en edats compreses entre un i dotze anys, representant la 
xifra més gran des de que es va iniciar el menjador escolar. D’aquests 260 
menús diaris,  230 són de l’Escola Beat Bonaventura i 30 menús de la Llar 
d’Infants “Picarols”.

Per poder preparar i servir tots els menjars s’han de fer dos torns diaris i es 
compta amb una plantilla de personal, formada per catorze professionals. 
Una coordinadora, dues cuineres, dues auxiliars de cuina i nou monitores 
de menjador.

Els horaris
El servei de menjador s’ofereix en horari habitual de dotze del migdia a tres 
de la tarda, exceptuant els alumnes d’Educació Primària que amb l’entrada 
en vigor de la 6a hora acaben les classes a la una.

El primer torn comença pels alumnes d’Educació Infantil a  dos  quarts 
d’una i el segon torn per als alumnes d’Educació Primària a un quart de 
dues, mentre  els alumnes del segon torn estan menjant, els del primer fan 
fent activitats al pati de l’escola, sota la supervisió dels seus monitors de 
menjador que estan en tot moment amb ells.

Els menús
Pel que fa a la composició dels menús diaris, aquests es preparen 
mensualment, intentant que la  dieta sigui equilibrada i nutritiva, adequada  
a les necessitats dels nens  i nenes d’aquestes  edats. El menú mensual es 
transmet a totes les famílies que fan ús del Servei de Menjador d’aquesta 
manera saben quina alimentació reben els seus fi lls durant el mes.

Quants dinars se serveixen?
Durant aquest curs 2007/2008, el menjador escolar elaborarà i servirà 
uns 5.600 menús mensuals, que per tot el curs donen un total de més de 
50.000 menús.

Bon profi t!

El Servei de Menjador Escolar

El menjador escolar al Col·legi

L’Equip de Cuina, s’esforça en la preparació de cada dinar

L’Equip de monitores de menjador tenen cura dels infants

La Diputació Provincial de Tarragona ha concedit per aquest 
any 2007 la quantitat de 30.730,28 euros de subvencions 
corresponents a cinc actuacions diferents.

Concretament s’han atorgat 6.010 euros per a l’adquisició dels 
mobles i la il·luminació de l’Epicentre Gaudí, 2.000 euros per a 
impulsar el desenvolupament turístic de Riudoms englobant tots 

els recursos turístics de Riudoms entorn a la fi gura d’Antoni Gaudí, 
11.000 € per a la col·locació del sistema d’il·luminació i instal·lació 
d’un mosaic interactiu a l’Epicentre Gaudí, 11.000 euros per la 
creació i adequació del parc infantil de la zona de Sant Antoni i 720 
euros per l’arranjament i la millora del mur posterior de l’Ermita 
de Sant Antoni. 

La Diputació atorga més de 30.000 euros en subvencions

La Llar d’Infants també gaudeix del servei de menjador


