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Coneixement i seny davant la crisis econòmica del país

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 a 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

Dimarts de 19h a 21h
Per a 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

Cada dia els mitjans de comunicació 
tenen l’habilitat de sorprendre’ns 
amb dades econòmiques encara 
més negatives. 

L’augment constant del nombre de 
persones sense feina, l’augment dels 
preus dels productes bàsics (IPC), 
la parada de l’activitat econòmica, 
les suspensions de pagaments 
d’empreses importants, la davallada 
de les ventes d’immobles, l’augment 
del tipus d’interès bancari, l’augment 
del preu de l’energia, etc. Tots 
aquests indicadors es van alternant 
dia rere dia a les portades de la 
premsa.

Allò que va començar com una crisis 
del sector de la construcció s’ha 
estès com una taca d’oli cap a tots 
els sectors econòmics i el país es 
troba immers en una situació general 
de crisis.

Els ajuntaments també notem aquest 
fet i, tal com passa a les famílies, la 
davallada dels ingressos és notable 
respecte anys passats. A més, 
aquesta situació, es veu accentuada 
pel fet que les administracions 

superiors (Generalitat de Catalunya 
i Govern Central) també veuen les 
seves finances afectades per aquest 
context de crisis.

Davant aquesta realitat, i degut a 
la manca de previsió, ja hi ha els 
primers ajuntaments que a dia d’avui 
tenen dificultats per a fer front a la 
despesa que generen.

I quina és la situació a Riudoms?

Els ingressos de l’ajuntament estan 
ben diversificats i les propietats de 
titularitat municipal són nombroses, 
constituïdes per una significativa 
quantitat de metres quadrats de sòl 
residencial i sòl industrial.

Però tot i aquest important patrimoni, 
quan eren molt  pocs els que 
parlaven de la proximitat de la crisis 
econòmica, l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament de Riudoms vam posar-
nos a fer els deures i a treballar per 
tal d’adaptar l’Ajuntament als nous 
temps. 

Des de fa més d’un any estem 
aplicant una contenció en les 
despeses del dia a dia, així com una 
optimització dels ingressos. Aquesta 
bona previsió ha fet que, al contrari 
d’altres, l’Ajuntament de Riudoms 
segueixi desenvolupant amb total 
normalitat la seva activitat i a més 
pagui dins els terminis habituals. 

A més a més, ja hem fet realitat part 
de les millores a les que ens havíem 
compromès. Prova d’aquest resultat 

n’és la feina feta durant els primers 
dotze mesos de legislatura de la qual 
us en vaig fer balanç en l’anterior 
butlletí.

Pel que fa a les grans inversions 
que queden per fer, sou molts 
els que en trobar-me pel carrer, 
m’heu demanat prudència a l’hora 
d’encarar-les. A tots us he manifestat 
que precisament aquesta és la 
línea de treball del nostre Equip de 
Govern. 

I és que en època de bonança 
econòmica es poden començar les 
obres i a mesura que s’han de fer 
efectius els pagaments, materialitzar 
els diners necessaris. Actualment 
però, hem canviat la política i estem 
treballant per tal de, primer, tenir 
garantits els diners de tota la inversió 
i després començar les obres. Amb 
aquesta manera d’actuar assegurem 
que no es quedaran obres a mig fer, 
ni que s’hipotecarà l’Ajuntament de 
manera imprudent.

Ja us ho vaig manifestar en l’escrit 
de l’Alcalde del mes d’octubre. Tal i 
com feu tots vosaltres a casa vostra, 
a l’Ajuntament també prenem les 
decisions de manera prudent, amb 
molt de seny i coneixement per tal 
de seguir comptant amb una bona i 
duradora salut econòmica.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Recentment el Sr. Joaquim Nin Borredà, Vicepresident de la Diputació de 
Tarragona, ha visitat el poble de Riudoms. Aquesta trobada, portada a terme 
a petició de l’Ajuntament de Riudoms, ha servit per a tractar diferents temes 
d’interès pel poble i els seus veïns.

La carretera de Riudoms a Vinyols

En una primera part de la reunió es va repassar com es troba actualment la 
feina per a fer nova la carretera de Riudoms a Vinyols. Pel que va confirmar 
el Vicepresident, actualment ja s’han firmar molts acords amb els propietaris 
afectats per la millora del traçat de la carretera, tant de Riudoms com de 
Vinyols, i aquests darrers dies està previst poder signar els documents amb 
els darrers propietaris.

Un cop finalitzada aquesta feina, es continuarà la tramitació per tal de poder 
iniciar les obres com més aviat millor.

Subvencions per a l’Ajuntament de Riudoms

La reunió també va servir per tractar les subvencions que es concedeixen 
des de la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Riudoms. Aquestes 
subvencions van des de l’àmbit cultural, fins a l’àmbit medioambiental, 
passant per petites millores als edificis municipals o ajudes a les fires. Val a 
dir que el Vicepresident va mostrar un interès especial en conèixer el projecte 
de construcció de la nova biblioteca municipal, en el qual l’Ajuntament de 
Riudoms ha acordat destinar-hi els 316.000 euros de subvenció del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona.

Subvencions per a les entitats locals

Aprofitant la trobada, l’Alcalde de Riudoms va reclamar un major recolzament 
de la Diputació de Tarragona a les entitats locals que es poden acollir a les 
seves subvencions. Aquesta petició va anar reforçada amb una explicació 
detallada de l’activitat anual de cadascuna d’aquestes entitats, així com la 
implicació d’aquestes en moltes de les celebracions que organitza el propi 
ajuntament.

El Vicepresident va recollir la petició formulada per l’Ajuntament de 
Riudoms i un cop resolta la convocatòria de subvencions d’aquest any 
de la Diputació de Tarragona s’ha observat un increment important amb 
les ajudes percebudes per part de les entitats riudomenques que s’hi han 
pogut acollir.

Reunió de treball entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Riudoms

Millora de la comunicació de la Urbanització Molí d’en Marc
Durant mesos s’ha treballat en les 
obres d’urbanització de la zona 
residencial El Campàs. Com ja 
s’ha informat en anteriors ocasions, 
en aquest àmbit hi ha la zona 
d’equipaments destinada a la 
nova escola i a més completarà 
d’excel·lents zones verdes i jocs 
infantils la Urbanització Molí d’en 
Marc. 

En l’extrem nord de l’àmbit, coincidint 
amb el final de l’Avinguda Verge de 
Montserrat, hi passa el Barranc del 
Portal. Aquest barranc sempre ha 

estat una barrera que ha dificultat 
la connexió entre la Urbanització 
Molí d’en Marc i l’Avinguda Verge 
de Montserrat. Ara, fruit de les 
obres d’urbanització d’aquest àmbit 
s’ha eliminat aquesta barrera i s’ha 
aconseguit soterrar el barranc per tal 
que el carrer passi per sobre i ja no 
s’hagi de baixar a la llera. 

Aquesta era una actuació llargament 
esperada pels veïns d’aquesta part 
del poble, la qual ha quedat resolta 
amb les obres d’urbanització que ja 
han arribat a la seva fi.

Trobada entre l’Alcalde i el Vicepresident de la Diputació

Les obres faciliten la comunicació amb la nova escola

Aquest era l’aspecte del pas del barranc, abans de les obres

Nous espais enjardinats a la zona del Campàs El cobriment del barranc uneix més el poble
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La Festa Major d’un municipi és la que, per tradició, se celebra en honor 
al seu patró, una a l’hivern i l’altra a l’estiu, i acostuma a ser la més lluïda i 
concorreguda de totes. Ara bé, a Riudoms, la Festa Major de Sant Jaume 
té una digna competidora que, sense ànims de prendre-li protagonisme ni 
rellevància, ostenta conjuntament amb la Festa Major el títol de celebració 
més reeixida de l’estiu. Estem parlant de la Festa dels Barris que, a 
poques setmanes de la Festa Major, escalfa els motors dels riudomencs i 
riudomenques de cara a totes les festes de l’estiu. 

Pel que fa a la Festa Major d’enguany, ressaltar el fet que s’ha encetat 
un nou format de viure la celebració: les Barraques, anomenades Ulé 
Barraques Riudoms. Aquest tipus de fórmula festiva, present d’uns anys 
ençà en altres municipis, és eminentment participativa, és a dir, que hi ha 
implicades bona part de les entitats del municipi en la pròpia organització 
de la Festa Major, participant-ne de forma interactiva i centralitzant gairebé 
tota l’activitat lúdica i festiva al voltant d’un mateix espai. D’aquesta manera, 
la festa es fa més gran, s’aporten més idees i ajuda a que la Festa Major 
sigui viscuda més intensament.

Els actes de cloenda dels 25 anys de la Colla Gegantera de Riudoms, amb 
l’estrena de les noves rèpliques dels gegants i la benedicció del nou gegant 
Galderic, van encetar la Festa Major el cap de setmana del 19 i 20 de juliol. 
La vigília del dia festiu local de Sant Jaume va acollir l’esclat de la tronada 
anunciant l’inici oficial de la Festa Major i al capvespre, l’Orquestra Blanes 
va guarnir musicalment el Recinte de Sant Antoni, primer a través d’un breu 
concert i, tot seguit, amb el ball de Festa Major.

L’endemà, dia de Sant Jaume, es van dur a terme els actes litúrgics de 
rigor, com la Missa en honor al patró i la processó pels carrers del centre 
de la vila, per donar pas, a continuació, a l’obertura de l’espai de les Ulé 

Barraques Riudoms, ubicades al Camp de Futbol Municipal, amb entrada pel 
carrer dels Molins Nous. En aquest indret, un escenari central rodejat de les 
barraques de les diferents entitats coorganitzadores configuraven un espai 
on s’hi concentrava l’activitat lúdica i musical, junt amb d’altres propostes 
esportives i tradicionals. El divendres, el cartell de grups musicals de les 
Ulé Barraques estava format per grups de les nostres contrades, com Els 

LA FESTA MAJOR DE SANT JAUME, ...

Les entitats molt implicades en la primera edició de les Barraques

Les Barraques de Riudoms, molt concorregudes

Estrena d’en Galderic i de les rèpliques del Ton i la Cisca
Els dies 19 i 20 de juliol, emmarcada en l’inici de la Festa Major de Sant Jaume, va tenir lloc la Cloenda del 
25è aniversari de la Colla Gegantera de Riudoms.

El dissabte 19 de juliol, a les 8 del vespre, es 
van presentar en societat les rèpliques dels 
Gegants de Riudoms, el Ton i la Cisca, que 
l’Ajuntament de Riudoms ha fet construir. 
Seguidament es va fer una cercavila per tot el 
poble, visitant el Barri Ferrant i la Urbanització 
Molí d’en Marc.

El diumenge 20 es va celebrar la Trobada 
Gegantera. A les 10 del matí es va servir 
un esmorzar de germanor per a les Colles 
convidades. Posteriorment Mossèn Pasqual 
Gasol va beneir el Gegant Galderic, el quart 
gegant que podrà gaudir la nostra població.

Cal destacar que la Colla Gegantera ha construit 
el Gegant Galderic amb la col·laboració dels 
Punts “Tu Ajudes” de Caixa Tarragona.

Moltes gràcies!

Processó en honor a Sant Jaume, Patró de Riudoms



Ajuntament de Riudoms �

n Juliol-Agost 2008 n Núm. 64 n

Macarrons són bons, els Undecided 179, els Poker’s i l’Ariel Santamaria, 
cadascun des del seu propi estil. El cartell del dissabte 26 va dur grups del 
país: Skatacrak, Gertrudis i Herois de la Katalunya Interior.

Durant els dos dies de les Ulé Barraques es van dur a terme en el recinte 
altres activitats a càrrec de les entitats que configuraven la Comissió de 
Barraques, com un partit de handbol, una ballada de gegants i una exhibició 
de hip-hop, a més d’un espectacle d’animació que la Regidoria de Festes hi 
va ubicar. L’afluència de públic al recinte va ser destacada ambdós dies.

El tradicional Correfoc també va transcórrer pels carrers del centre de la 
vila empaitant a tots els que s’hi van aplegar sota una pluja de guspires.

Altres actes que van donar-se en el marc de la Festa Major van ser les 
terceres 16 hores de petanca, a càrrec del Club Petanca la Masia de 
Riudoms i la revetlla de l’Associació de Jubilats i Pensionistes.

Per exhaurir les últimes forces 
destinades a gaudir de la festa, 
gairebé un miler de participants 
van vestir-se amb la samarreta 
de la XVII Bicicletada Popular, 
el disseny de la qual va anar a 
càrrec de la riudomenca Cristina 
Úbeda, i prendre part d’un dels 
dos recorreguts que hi havia 
preparats, un de més llarg i per 
a usuaris habituals de BTT i, 
l’altre, de tarannà més popular i assequible. La secció de BTT dels Amics 
de Riudoms va vetllar perquè ambdós recorreguts es duguessin a terme 
sobre el previst. Els participants dels dos recorreguts van acabar tots al 
Recinte de Sant Antoni, on se’ls va oferir l’esmorzar.

Ja al vespre, i quan la calor va haver afluixat, la música en viu va tornar a 
Sant Antoni per proporcionar un espai per a ballar per tots els que encara 
conservaven les forces.

Sens dubte, la Festa Major, i totes les festes populars, són per a prendre’n 
part, perquè no es gaudeix del tot una festa fins que no ens la sentim pròpia 
d’alguna o altra manera.

Esclat de foc al final del Correfoc, a la Plaça Els ciclistes d’Amics de Riudoms van dirigir la XVII Bicicletada

L’orquestra Blanes va amenitzar el Ball de Festa Major

... ROVELL DE L’OU DE L’ESTIU RIUDOMENC

Prop de 1.000 persones van participar en la bicicleda popular
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La Fira 2008, en imatges

50 persones participaren del 12è Curs de la Cuina de l’Avellana Visita a les Caves i Museu de Cotxes d’Època Marc Vidal 

Les Jornades Tècniques formen i informen el sector L’Hereu, la Pubilla i els catalanets a la comitiva inaugural

Torneig FIra de l’Avellana - Memorial Jaume Joan Roiget Més de 250 coloms missatgers es van repartir per tot Catalunya

L’Anar a Mar, és la recuperació d’una antiga tradició riudomenca Quadres Julivert organitza la Cursa de Cavalls de la Fira
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Els premiats a la 28a Fira de l’Avellana i 409a Fira de Sant Llorenç
Concurs de Cartells

Primer Premi: Ester Aragonés Cabré
Accèssit local: Eloi Ortiz Urbano

Premi Fira de l’Avellana 2008
Arboreto, Bonaventura Mestre i Cooperativa Agrícola de Riudoms

9è Concurs del Conreu de l’Avellaner
Lluís M. Mas Solé

10è Concurs de Productes Agrícoles
Millor Fruita:  Josep Salvat Papió

Millor Verdura: Pere Domènech Mas
Producte més original: Anton Lluís Ferré Pi

 
Cursa de Sacs

1r classificat : Carles Guillemat
2n classificat : Luís Fabián German

3r classificat : Felipe Prieto Sánchez-Ajofrín

La Colla Gegantera fent ballar els nous gegants a la Fira Concert de Cloenda, amb més de 70 músics de la Banda de Valga

Entrada al Recinte Firal dissenyat per Vivers i Jardineria Jordis La Fira és un dels grans moments per als més joves riudomencs

L’organització de la Fira agraeix la implicació i l’esforç de tothom 
que hi ha participat, tot desitjant que us hagi agradat.
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Subvencions 2008 
Club Deportiu Riudoms 4.606 euros

Escola Futbol Baix Camp 2.500 euros

Associació Esportiva Riudoms 1.661 euros

Club Patí Riudoms 2.035 euros

AMPA CEIP Beat Bonaventura Gran 1.144 euros

AMPA IES Joan Guinjoan 832 euros

Centre d’Esports Riudoms 1.821 euros

Club Petanca la Masia de Riudoms 624 euros

Club de Busseig Natura Sub 832 euros

Amics de Riudoms 1.040 euros

Esplai del Casal Riudomenc 1.821 euros

CERAP 3.417 euros

Colla Gegantera 2.573 euros

Associació de dones “Bella Llar” 1.285 euros

Coral Dolça Catalunya 643 euros

AMPA Escola de Música 780 euros

Associació Jubilats i Pensionistes 3.640 euros

La nova escola ja té nom 
L’AMPA de la nova escola, la direcció del centre i l’Ajuntament de Riudoms 
van creure oportú proposar tres noms, amb les seves corresponents 
explicacions i que la denominació del centre es decidís a través d’una 
consulta popular. Aquesta votació va tenir lloc en el marc de la 28a Fira 
de l’Avellana i els resultats van ser els següents: 

CEIP Cavaller Arnau 325 vots

CEIP Àgora Gaudí 305 vots

CEIP Vent de Serè 250 vots

Així doncs, per votació popular, el nom de la segona escola de Riudoms 
serà CEIP Cavaller Arnau.

Llarga vida al Cavaller Arnau! 

Perquè CEIP Cavaller Arnau?
Riudoms té més de 850 anys d’història. Aquest llarg camí no hauria 
estat el mateix si l’any 1151 el cavaller Arnau de Palomar no hagués 
fet el primer pas, portant a terme l’encàrrec de repoblar Riudoms i 
construir-hi un castell.

Uns inicis en què, de ben segur, va caldre treballar fort, superar 
adversitats i fer-se un paper destacat davant els pobles i ciutats de 
l’entorn.

Així doncs, sense cap mena de dubte el cavaller Arnau de Palomar 
s’erigeix com una de les pedres angulars de la història del poble de 
Riudoms.

CEIP CAVALLER ARNAU dóna nom a la nova escola...

• pel destacat paper que aquest fill il·lustre va tenir i, per tant, per 
poder-li fer el reconeixement públic que es mereix.

• pel paral·lelisme que existeix entre els inicis d’un nou poble amb 
els inicis d’una nova escola.

• així com per l’interès que un cavaller medieval sempre desperta 
en els més petits.

No es coneix amb exactitud quin és 
l’origen de l’escut de Catalunya. Els 
comtes de Barcelona utilitzen com 
a ensenya, des de la fi del segle XI, 
els pals de gules damunt un camper 
d’or. D’ençà del regnat de Jaume I, 
el nombre de pals es concreta en 
quatre. L’escut d’armes dels comtes de 
Barcelona esdevé comú als vassalls de 
tots els seus regnes: Catalunya, Aragó, 
València i Mallorca. 

Durant el segle XVI es publica, 
per primer cop, una llegenda que 
atribuïa a Guifré el Pelós l’origen 
de l’escut de Catalunya, segons 
la qual Lluís el Pietós, xopant els 
dits en la sang de les ferides de 
Guifré, va passar quatre ditades 
damunt l’escut daurat del comte de 
Barcelona. La llegenda continua 
sent el més conegut dels mites 
fundacionals de Catalunya.

L’11 de setembre, penja la senyera!

Voluntariat per la llengua 
L’Ajuntament de Riudoms i el Centre de Normalització 
Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura impulsen 
a Riudoms el programa “Voluntariat per la llengua”, un 
projecte d’àmbit comarcal de foment i ús de la llengua 
catalana.

“Voluntariat per la llengua” vol posar en contacte persones majors d’edat 
que volen practicar el català (el parlen una mica, encara que sigui amb 
dificultats) amb persones que volen dedicar unes hores del seu temps 
a ajudar-les a practicar-lo. Es formen, doncs, parelles lingüístiques, un 
membre de les quals és un voluntari/ària (catalanoparlant habitual) i l’altre 
és un aprenent/a de la llengua catalana (persona no catalanoparlant). 

Les parelles es poden trobar, com a mínim, una hora a la setmana durant 
deu setmanes amb l’objectiu de parlar en català i aconseguir que la 
nostra llengua sigui la llengua d’acollida de les persones que arriben a 
Catalunya.

Participar en aquest programa com a aprenent/a és una bona manera 
d’apropar-se als costums i a la manera de fer del país que t’acull i com 
a voluntari/ària és una oportunitat d’ajudar les persones nouvingudes a 
integrar-se lingüísticament. Aquest intercanvi cultural tan enriquidor és un 
dels valors del “Voluntariat per la llengua”.

Si en voleu més informació, adreceu-vos a:

• Roser Fortuny Fontgivell - Regidora d’Ensenyament i Política 
Lingüística de l’Ajuntament de Riudoms. 
Horari d’atenció: dimecres, de 8 a 9 del vespre, al 2n pis de l’antic 
Hospital, telèfon 977 85 03 50, e-mail: rfortuny@riudoms.cat

• CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura - C. de l’Amargura, 26, 1r, 
telèfon 977 12 88 61, e-mail: vxl.reus@cpnl.cat 

També ho podeu fer directament través del web www.vxl.cat

Cursos d’Informàtica gratuïts
El Punt Òmina de Riudoms ofereix nous cursos d’informàtica gratuïts.

Els cursos que s’impartiran durant aquesta temporada són:

• Introducció a la Informàtica, Introducció al processador de textos, 
Introducció a navegar per Internet, Web 2.0, Correu electrònic, 
Missatgeria instantània, Fotografia digital i Geomàtica.

Per a més informació podeu contactar amb:
Punt Òmnia Riudoms
C. de la Sardana, 1
Telèfon 977 85 16 25
riudoms@xarxa-omnia.org
www.xarxa-omnia.org/riudoms
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La nova Associació El Trencadís
Us presentem el logo de l’associació que acaba de néixer a Riudoms. 

Som una associació preocupada per les “peces trencades” i amb aquestes 
peces volem construir un Sol d’esperança per a tothom.

El nostre objectiu bàsic és promoure socialment, en totes les seves vessants 
possibles, les persones amb dificultats.

El logo ha estat escollit d’entre els 
que s’havien proposat a l’associació 
i finalment, heu estat vosaltres, 
riudomencs, els que l’heu triat! 

Moltes gràcies, no tant sols per 
haver col·laborat en la votació, sinó 
també per la càlida benvinguda que 
ens ha animat encara més a tirar 
endevant.

Sou tants els que vau deixar les 
vostres dades per rebre informació, 
que haurem d’esforçar-nos per tal de 
contactar aviat amb vosaltres. 

El nostre més sincer agraïment a tots, incloent l’Ajuntament de Riudoms.

Dues medalles als Campionats 
d’Espanya de Salvament

El passat dia 6 de juliol, l’equip 
de salvament i socorrisme va 
participar en els Campionats 
d’Espanya d’estiu a Catarroja. 
Les esportistes Anna Bonet i 
Aloma Guerrero van aconseguir 
la tercera posició en la prova 
de llançament de corda en 
la categoria juvenil. A més, 
l’Aloma Guerrero va fer 5ena 
en el 90 esprint.

Els dies 26, 27, 28 i 29 de juny de 2008 es va celebrar a Carballo/Laxe 
(Galicia) els Campionats d’Espanya de Salvament i Socorrisme en les 
categories aleví, infantil i cadet. Els esportistes d’Amics de Riudoms Aroa 
Gertrudix, Montsant Guerrero, Marina Vilar, Gemma Munté, Francesc 
Gomis, Anna Vilar i Guillem Vilar hi van prendre part. Els resultats més 
destacats van ser:

• 50m. arrossegament de maniquí: 3a Aroa Gertrudix 

• 100 supersocorrista: 9a Aroa Gertrudix 

• Banderes: 10a Monstant Guerrero, 9a Aroa Gertrudix 

• Sprint platja: 10a Gemma Munté, 13 Francesc Gomis 

• Rescat de taula: 5a Montsant Guerrero-Aroa Gertrudix

Natació sincronitzada

El passat dia 7 de juny, l’equip de natació sincronitzada d’Amics de Riudoms 
va participar el Campionat de Catalunya Escolar que es va celebrar a les 
piscines Picornell de Barcelona. 

En la categoria +12 anys nivell 1, les nostres esportistes es van classificar 
en tercera posició. L’equip estava format per Mireia Cruz, Isabel Blanco, 
Núria Fargas, Marta, Gomis.

En la categoria +12 anys nivell 2, es van classificar en onzena posició. 
L’equip estava format per Mireia Joanpere, Jessica Sanchez, Maria 
Domènech, Maria Domingo, Núria Joanpere.

Visita del Dr. Jaume Sanmartí, 

nou director de la Reial Càtedra Gaudí 

El 7 de juliol ens va visitar, acceptant la invitació feta per l’ajuntament 
de Riudoms, el nou director de la Reial Càtedra Gaudí de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, el Dr. Jaume Sanmartí i Verdaguer.

La trobada va servir per a mostrar-li la nostra vila i especialment, explicar 
de primera mà al flamant director, nomenat recentment, l’estreta relació 
entre Gaudí i el seu poble.

El 15 de setembre, dóna sang!
Les delegades a Riudoms de l’Associació 
de Donants del Baix Camp informen de la 
propera donació de sang, que tindrà lloc el 
dilluns 15 de setembre, a partir de les 5 de la 
tarda, a la Casa de Cultura “Antoni Gaudí” de 
Riudoms (C. del Beat Bonaventura, 73).

Aixímateix us recordem que la següent donació tindrà lloc el dilluns 15 de 
desembre.

Les entitats locals 
organitzen sopars a la fresca

Com cada estiu les diferents entitats i associacions locals aprofiten la 
temporada d’estiu per realitzar diferents sopars, algun d’ells de caràcter 
benèfic. Aquest any, el primer que es va celebrar va ser el Sopar de La 
Fam, el dia 12 de juliol. Tot i que les condicions meteorològiques no els 
van acompanyar, van acabar fent el sopar sota els porxos del Bar de Sant 
Antoni.

El dia 19 de juliol l’Associació de Jubilats i Pensionistes va fer el sopar i 
una desfilada de moda.

El dia 2 d’agost va ser el torn del sopar de la Lliga Contra el Càncer, que 
va reunir més de 300 persones.

El 23 d’agost es va fer el sopar de socis d’Amics de Riudoms en el que 
l’equip de natació sincronitzada fa diferents balls d’exhibició.

Durant el més de setembre encara podrem gaudir d’actes a Sant Antoni 
organitzats per les entitats. El dia 7 la Penya Barcelonista l’Avellana 
Blaugrana celebra un dinar 

El dia 10 de setembre la Colla Gegantera fa un sopar per tal de donar 
cloenda als actes dels 25 anys de l’entitat

També han tingut lloc les celebracions de les diferents quintes que 
compleixen anys.

La màquina de neteja viària va patir una greu averia que 
va obligar a desplaçar-la als tallers de l’empresa fabricant. 
Com a conseqüència d’aquest fet i donat que les peces que 
feien falta es van haver de fabricar expressament, durant 
aproximadament un mes no s’ha pogut fer servir en la neteja 
diària dels carrers.

És per això que agraïm la col·laboració i paciència dels veïns 
durant aquest període de temps, així com l’esforç del servei 
de neteja que s’ha multiplicat per tal de minimitzar l’efecte de 
no poder disposar de la màquina de neteja viària.

La màquina de neteja viària torna a estar operativa

Properament es treurà a concurs públic la gestió del bar de la zona 
esportiva (Camps de futbol).

Tothom que estigui interessat en la seva gestió pot demanar-ho a les 
oficines de l’Ajuntament de Riudoms.

Gestió del Bar del Camp de Futbol
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
RECORDAR PER NO REPETIR

MAL MOMENT ECONÒMIC: UN BON MOMENT PER A LA REFLEXIÓ

LA CRISI ECONÒMICA..., LA QUÈ?

A l’edició de maig d’aquest Butlletí sortien 
publicades unes fotografies del Refugi antiaeri 
que durant la Guerra Civil Espanyola fou 
construït sota l’actual Plaça de l’Església. Pel 
que veiem a les imatges el seu estat actual és 
bastant precari a causa del pas dels anys i pels 
materials que s’hi van fer servir. No obstant 
això, creiem que posseeix un valor històric 
molt considerable i que s’hauria de fer tot el 
possible per preservar-lo.  Aquesta construcció 
ens recorda a tots  l’esforç ingent que van haver 
de fer els riudomencs per tal de poder salvar la 
vida davant una guerra terriblement cruel  que 
ha deixat profundes emprentes en la nostra 
història col·lectiva.  Cal recordar i tenir ben 
present tot el que va provocar aquell conflicte i 
les conseqüències nefastes que va tenir per al 

nostre País la posterior postguerra,  la qual va 
estar  apunt de fer desaparèixer una llengua i 
una cultura mil·lenàries .  

Es diu que el poble que  oblida la seva història 
esta condemnat  a repetir-la.  És per això que 
caldria un estudi aprofundit del que significà 
per a Riudoms aquest període que comentem, 
per tal que tothom conegués, de la forma més 
objectiva possible, el que va succeir durant el 
temps que ens estem referint. Ja hi ha hagut 
estudis i iniciatives propiciades per entitats 
locals, pioneres a les nostres comarques i  ben 
lloables per cert, que han tocat aquest tema. 
Nosaltres creiem, no obstant, que cal encara 
un estudi més ampli de tot el que va esdevenir 
durant aquells anys. Ens hem d’afanyar  per 
fer-ho possible, perquè els testimonis vius, per 

llei de vida, van desapareixent  i  es coneguda 
en la recerca històrica  la importància que tenen 
les fonts orals per fer una composició dels fets. 
Cal propiciar i ajudar doncs, des de  la màxima 
instància riudomenca, les iniciatives que surtin 
dels estaments culturals del nostre poble 
encaminades a recuperar la història viscuda 
d’aquells anys. Tots els esforços que es facin en 
aquest sentit tindran sempre el nostre suport.

Riudoms, 20 de juliol de 2008

Sota els darrers governs municipals de CiU, i 
l’actual no n’és cap excepció, Riudoms ha estat 
un clar exemple del finançament, i despesa, 
a càrrec d’un creixement urbanístic accelerat 
gairebé en exclusiva.

Xoca que el govern municipal continués 
amb un finançament basat en l’especulació 
immobiliaria, malgrat tots els signes econòmics 
de sentit comú que anunciaven l’actual crisi. Pel 
contràri, s’assumien una sèrie de compromisos 
electorals, discutibles fins i tot en època de 
bonança econòmica, però que en l’estat 
actual de les arques municipals són tota una 
imprudència.

Ja vam donar notícia de l’ampliació d’una polissa 
de crèdit per valor de 400.000 €, que després el 
govern municipal ha confirmat. Doncs bé, en el 

darrer Ple aquest mes de juliol, CiU ha aprovat 
la iniciació de contractació de crèdits per 
valor de més de 480.000 € més, dels quals 
uns 250.000 € es dediquen a la construcció 
del macro-equipament de Sala Polivalent i 
Biblioteca. En el mateix Ple, el govern aprova 
el pagament de part d’aquesta construcció 
amb un solar de titularitat municipal tret a 
subhasta sense èxit. En un moment en què, és 
d’esperar, nombroses empreses concursin per 
l’adjudicació del contracte, aquest pagament en 
espècie, no sembla la millor garantia per una 
obra de qualitat. 

La imprudència i entestament del govern 
municipal fa que s’opti per destinar a aquest 
macro-equipament subvencions com ara les 
del Pla d’Actuació Municipal de la Diputació, 

que podrien dedicar-se al manteniment i millora 
d’equipaments ja existents: De tots és conegut 
el lamentable estat del pavelló poliesportiu, 
que s’omple d’aigua així que cauen quatre gotes 
i esdevé inutilitzable. Malgrat que, en resposta 
a la denuncia d’ERC-AM, el Sr. Alcalde va 
respondre que l’estat de la coberta obeeix al 
molt ús que els riudomencs fan del pavelló, de 
tothom és sabut que ja va presentar problemes 
des de la seva inauguració. Sense oblidar que 
resulta tot un misteri com l’ús de la pista pot 
afectar la coberta i provocar-hi goteres.

Riudoms, 20 de juliol de 2008

Fa temps que els indicadors econòmics 
alertaven que el bon ritme de l’economia tenia 
els dies comptats, i molts experts pronosticaven 
el final del cicle expansiu. Però lamentablement, 
qui més havia d’estar al cas per començar a 
prendre mesures per a  minimitzar la crisi va 
adoptar actituds, com a mínim, preocupants. 

El Govern Central i la Generalitat es van negar 
a acceptar aquesta realitat i encara menys a 
anomenar pel seu nom el que tots, experts i 
no tant experts, reconeixíem com una veritable 
crisi. Tot això, per a despistar l’opinió pública 
abans de les eleccions generals del 9 de març, 
això sí, amb “simpatía y talante”. 

Passat el 9 de març, tots els ciutadans 
esperàvem escoltar, dels dos governs, les 

mesures que s’adoptarien per a superar aquesta 
situació. Però si va ser preocupant l’actuació en 
els preàmbuls de la crisi, ara és un desconcert 
total! No hem sentit cap mesura profunda i 
seriosa que permeti afrontar la situació amb 
il·lusió i mínimes garanties. 

Òbviament, aquesta manca de reacció a 
temps per part de l’administració catalana i 
espanyola, té un clar efecte sobre el dia a dia 
dels ciutadans, però també sobre les hisendes 
locals. Els ajuntaments estem patint un greu 
retard en els pagaments de la Generalitat pels 
serveis prestats en benefici dels veïns. Per 
posar un exemple, fa més de dos anys que, 
a petició de la Generalitat, l’Ajuntament va 
avançar els diners de les obres d’adequació 
de les Escoles Velles. A dia d’avui, encara no 

hem cobrat i als ciutadans de Riudoms se’ns 
deu més de 65.000 €.

Pel contrari a aquesta manera d’actuar, el 
Govern Municipal, preveient la crisi quan 
d’altres encara li buscaven sinònims, vam 
aplicar un important esforç de contenció de la 
despesa. Paral•lelament estem actuant molt 
prudentment a l’hora d’adoptar decisions per 
tal de no hipotecar el futur del poble. 

Veurem però com actuen els que a Riudoms 
són els socis dels culpables del greu desgavell 
econòmic que ja estem patint molts ciutadans 
arreu del país.

Riudoms, 20 de juliol de 2008
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FIRA DE SANT LLORENÇ I DE L’AVELLANA: UN ANY MÉS NO ES TÉ 
EN COMPTE ELS JOVES 

QUAN S’ÉS AJUNTAMENT PERÒ NO GOVERN

A RIUDOMS, ELS ESTIUS SE’NS QUEDEN CURTS

Uns joves riudomencs ens han fet arribar 
aquest escrit que pel seu interès reproduïm 
integrament en aquest espai:
“El mes passat es va celebrar una nova edició 
de la Fira de l’Avellana. Un bon grapat de joves 
hi vam passejar, sopar i fins i tot ens vam pujar 
en alguna atracció, però després a tots ens va 
envair la mateixa inquietud: “I ara què fem? On 
anem?”
Les alternatives que se’ns presentaven eren:  
anar al ball de St. Antoni (que precisament no 
era per als joves), anar a fer beguda a un dels 
últims pubs que queden a Riudoms, agafar el 
cotxe per anar a una població veïna o anar cap 
a casa.
No hi va haver cap iniciativa dirigida als joves 
per part de l’Ajuntament. Cap concert, discoteca 

mòbil, etc. Res. I això que es tractava d’una de 
les festes més importants a Riudoms, la Fira 
de l’Avellana!
Celebrem la proposta de barraques, tan 
reclamada i que al nostre parer, va tenir bona 
acollida en general. També trobem molt bé que 
cada diumenge se celebri un ball a St. Antoni, 
dirigit  al col•lectiu de jubilats.  
Nosaltres no demanem tant! Només reclamem 
que es segueixi pel bon camí iniciat amb la 
Festa de Barraques, i es tingui en compte al 
col•lectiu de joves a l’hora de programar les 
Festes al nostre poble.
Els joves tenim la necessitat de divertir-nos i 
per fer-ho no volem marxar de Riudoms. És 
una manera més de fer poble! “
Aquesta és doncs l’opinió d’un grup de joves 

pel que fa a la manca d’activitats per a ells, a 
la Fira de Sant Llorenç i de l’Avellana.

Per acabar us volem informar que hem creat un 
nou bloc a Internet, http://pscriudoms.blogspot.
com, on hi trobareu articles, enquestes, notícies 
relacionades amb Riudoms, etc. Hi tindreu 
un espai per expressar lliurement les vostres 
opinions, crítiques i propostes.

Teniu a la vostra disposició el nou numero 
de la revista Endavant, que edita el PSC de 
Riudoms. Si no l’heu rebuda i hi teniu interès, 
podeu passar a recollir-la pel local del partit al 
C/Dr. Fleming 6, també la tindreu penjada al 
bloc d’internet.

Riudoms, 20 d’agost de 2008

Com s’encarrega de deixar ben clar aquest 
Butlletí, dels tretze regidors que constituïm el 
plenari del nostre Ajuntament, (12 i l’Alcalde), 
només 8 ostenten responsabilitats de govern. 
Són els que número rera número apareixen 
fotografiats en les dues primeres planes (en el 
cas de l’alcalde, per partida doble).

Només qui té responsabilitats de govern 
governa, és a dir pot fer i desfer. Ho pot fer 
bé o no, explicar-ho tot o no, dissimular errors 
o atribuir-se obres d’altres administracions 
superiors. Qui mana mana. I té la paella pel 
mànec per guisar i presentar el plat de la 
manera més convenient.

En canvi, els regidors de l’Ajuntament que 
no comptem amb poders de govern, no tenim 
cap mena de dedicació establerta i retribuïda, 

i compaginem les nostres feines habituals 
amb la tasca de fer de Riudoms un lloc 
millor pels riudomencs. Amb aquesta voluntat 
emprem precs i propostes al Ple, amb l’ànim 
de construïr poble i facilitar la vida dels 
nostres veïns.

Per aquest proper Ple de setembre, el Grup 
Municipal d’ERC-AM ha presentat les 
propostes següents: Creació, previ informe 
del Consell Escolar, d’una oficina coordinadora 
de compres per tal d’abaratir costos a les 
famílies dels alumnes (material escolar, 
xandalls, bates, bolquers...); Proposta de 
funcionament i obertura del servei de biblioteca 
i ús del pavelló els mesos d’estiu; Proposta de 
concurs per a la contractació d’assegurances 
en esdeveniments públics i equipaments; 

Impuls de l’administració electrònica, 
presentació de documentació i instàncies 
via internet; Adaptabilitat de la Casa de 
la Vila i oficines municipals per a persones 
amb discapacitat; Encarregar als serveis 
tècnics l’elaboració de la cartografía de les 
mines d’aigua de Riudoms; Recuperació 
de l’Emissora Municipal i reproducció dels 
plenaris; Inspecció i vetlla dels solars i obres 
aturades per evitar possibles accidents...

Aquestes són algunes de les nostres propostes 
i precs com a regidors de l’Ajuntament. Només 
el govern municipal pot aprovar-les o no.

Riudoms, 20 d’agost de 2008

Els estius a Riudoms venen marcats per la 
continuïtat d’una sèrie de moments que ens 
fixen el calendari. Estem parlant de les festes. 
Les festes a les què, any rere any, s’accentua el 
seu caire popular, alhora que es va consolidant 
el caràcter de tradició.

En cadascuna d’aquestes festivitats és la 
mateixa societat local, en totes les diverses 
modalitats organitzatives, la que pren el màxim 
protagonisme.

Sant Joan, marca l’inici de l’estiu. L’organització 
recau en les entitats promotores i l’Ajuntament 
hi col·labora amb el suport necessari.

A la Festa dels Barris som els mateixos 
veïns, organitzats en els diferents Barris, els 
que assumim el protagonisme, i som tots, a la 

vegada, actors i espectadors d’aquesta popular 
celebració.

Continua el “Riudoms, Reviu les Places”, 
d’organització més institucional, però que 
l’excel·lent resposta del públic la converteixen 
en una altra mostra de participació ciutadana.

Per Sant Jaume, i encara més a partir de l’edició 
d’enguany, hi conflueixen la tradició religiosa 
amb les activitats més marxoses, havent 
organitzat per primer cop “les Barraques”, en 
què l’esforç de les entitats, conjuntament amb 
l’Ajuntament, s’ha vist traduït en un magnífic 
exemple de participació.

La “Fira de Sant Llorenç i Fira de l’Avellana”, 
marca el final de les festes estiuenques i sembla 
que, a partir de la Fira, l’estiu ja decaigui. La 

Fira converteix Riudoms en centre d’interès 
mediàtic de les nostres comarques, gràcies a la 
immensa feina del Comitè Organitzador, integrat 
per persones voluntàries que representen 
diversos sectors de la vida riudomenca i 
a l’Ajuntament com a institució. Aquesta 
col·laboració aconsegueix que cada any es 
vagin superant els reptes i cada Fira s’esforci 
en ser millor que l’anterior.

A Riudoms, la col•laboració entre l’Ajuntament 
i els diversos col•lectius, particulars i societat, 
fan que tots plegats puguem disfrutar d’unes 
festivitats que fan que els estius, a Riudoms, 
se’ns quedin curts.

Riudoms, 20 d’agost de 2008
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L’època est iva l  conv ida a 
participar de l’espai obert més 
i millor que en qualsevol altra 
estació de l’any i, any rere any, 
el Reviu les Places ens ofereix 
la possibilitat de poder-ho fer a 

través de  propostes culturals i d’entreteniment que volen generar emocions, 
sensacions, pensament divers i opinió. Aquests poden ser alguns objectius 
dels molts que es poden atribuir al fet cultural, emfatitzats pel context de 
l’estiu, l’època de l’any en la que la llargària del dia sembla fer més dilatades 
les hores dedicades al nostre gaudi personal i més plaents i tranquil·les les 
activitats que ens dediquem a nosaltres mateixos. 

Enmig de rutines i jornades de treball més o menys intenses, ens és bo 
distreure la ment d’allò que ens obliga o ens fa més rígids, esdevenint 
l’entreteniment en si mateix un altre pilar bàsic de la cultura, per amorosir-
nos davant de tot allò rellevant que ens envolta i que anem obviant dia a 
dia, empobrint-nos d’alguna manera l’esperit.

L’escenari del Reviu les Places pretén, en cadascun dels vespres d’estiu 
que ocupa, trencar amb la rutina amb un programa variat que dugui a la 
nostra vila els espectacles i propostes culturals representatius d’un gènere, 

d’una disciplina artística concreta, cercant un equilibri entre el compromís 
cultural i l’espectacle d’entreteniment.

Les propostes d’enguany es van encetar a la Plaça de Sant Antoni, amb 
un aniversari molt significatiu: el Concert Extraordinari de Cloenda de la 
celebració dels 25 anys de l’Escola Municipal de Música de Riudoms. 
Antics i actuals alumnes de l’Escola van dur a terme un espectacle musical 
i escènic que va servir per a fer un repàs en clau sentimental a tots els anys 
d’existència de l’Escola de Música.

El segon dimecres va nodrir-se del treball musical i poètic del cantautor 
Jesús Fusté, que va interpretar en directe les cançons del seu últim 
treball “Lletres d’aigua”, basat en poemes d’autors de les nostres terres. 
L’espectacle girava al voltant de les cançons, la recitació de poemes i la 
projecció d’escenes de paisatges ebrencs. El concert es va dur a terme a 
la Plaça de l’Església.

La Plaça de la Palmera va acollir, el dimecres 16, la formació Wonder Dance 
amb un espectacle en el que els balls de saló eren els protagonistes, des 
de ritmes actuals fins als ritmes clàssics més intemporals. 

El darrer dia del Reviu les Places va ser màgic, a càrrec de la formació 
Lipan & Company, amb un espectacle de màgia que combinava imatge, 
llum, so i una posada en escena ben atrevida a la Plaça de Sant Antoni,  
obrint i tancant enguany la programació cultural d’estiu.

Punt de trobada, 
les places de Riudoms

El Concert de Cloenda dels 25 anys va encetar el Reviu 2008

 El cantautor del Priorat va seduir els assistents a la Plaça

Els joves ballarins ens van oferir un ampli repertori

 Moment d’enorme emoció, en que es va fer el silenci a Sant Antoni


