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A través d’aquestes 
pàgines us hem 
anat informant, de 
manera directa, 
de tots els passos 
que s’han anat 
fent per a poder 
a c o n s e g u i r  l a 
titularitat del Casal 
Riudomenc. 

El passat divendres 7 de novembre de 2008 vam 
fer el darrer tram d’aquest llarg camí: vam signar, 
davant de notari, l’escriptura d’adquisició del Casal 
Riudomenc.

En aquell mateix acte, una vegada el poble de 
Riudoms havia passat a ser el titular legal de l’edifici, 
mossèn Pasqual Gasol em va fer el lliurament de les 
claus de l’edifici del Casal, il·lustrant així el canvi de 
propietat d’aquest equipament tan preuat per tots els 
riudomencs.

“El divendres 7 de novembre 
de 2008 vam signar, davant de 
notari, l’escriptura d’adquisició 
del Casal Riudomenc.”

Breu repàs històric

Ara, amb l’escriptura signada, ens toca planificar el 
futur del Casal Riudomenc. Abans, però, deixeu-me 
fer un ràpid repàs a la situació actual.

Des que l’Arquebisbat de Tarragona va tancar el 
Casal ara fa uns 15 anys, Riudoms no ha disposat 
d’una sala prou gran i preparada per a poder-hi fer 
representacions teatrals, musicals, culturals, festives 
o cinematogràfiques. Aquestes activitats, que sempre 
havien estat molt arrelades a la història i la cultura del 
nostre poble, s’han hagut d’anar fent en altres llocs, 
principalment el pavelló d’esports municipal.

En tots aquests anys, els diferents ajuntaments han 
treballat fort per a intentar resoldre aquesta mancança 

i poder dotar el poble d’un espai adequat. 

Tal i com en anteriors ocasions hem explicat, ara 
fa cinc anys, tot i que ja s’estava negociant amb 
l’Arquebisbat per l’adquisició del Casal, l’acord no es 
veia possible ni a curt ni a mig termini.

Així va ser com l’Ajuntament va optar per planificar una 
Sala Polivalent, de nova construcció, on poder donar 
resposta a les necessitats culturals de Riudoms.

Amb aquest objectiu es va treballar per a fer tots 
els tràmits necessaris per a aprovar el projecte de 
l’equipament. Un projecte que, com bé sabeu, preveu 
la construcció de la Sala Polivalent al costat de la 
nova Biblioteca Municipal, al davant de la plaça de 
l’Arbre.

Quan el projecte de la Sala Polivalent ja estava 
pràcticament apunt, les negociacions amb 
l’Arquebisbat van anar agafant un nou caire. Les vam 
poder desencallar i finalment el 3 d’abril de 2007 es 
va signar el document de compromís entre les dues 
parts. Compromís que ha finalitzat amb la firma de 
l’escriptura d’aquest 7 de novembre.

El Casal i la Sala Polivalent

Així, doncs, a data d’avui, el poble de Riudoms compta 
amb l’oportunitat de disposar de dos equipaments 
culturals:

•  El Casal Riudomenc, que representa la recuperació 
d’un espai molt estimat pels veïns, construït amb 
l’esforç i dedicació de tot un poble i que, durant 
molts anys, va ser un dels principals centres lúdics 
i culturals de Riudoms.

• La Sala Polivalent, de nova construcció, que 
està pensada per a ser un equipament de futur, 
moderna, sense limitacions d’espai i concebuda 
per a resoldre durant molts anys les necessitats 
lúdiques i culturals dels riudomencs.

Com m’heu sentit dir en diferents ocasions, els dos 
equipaments són perfectament compatibles i un, no 
exclou pas l’altre. 
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Moment de la signatura de l’escriptura
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Tenim la fortuna que, amb la feina feta des de l’Ajuntament, en aquest 
moment disposem de la propietat dels dos espais.

El calendari

Tots estareu d’acord que, en el context econòmic actual, no seria 
prudent afrontar a la vegada, les obres d’adaptació del Casal 
Riudomenc i les de construcció de la Sala Polivalent.

Així doncs, després del corresponent anàlisi, i una vegada firmada 
l’escriptura, em plau fer-vos saber que l’Equip de Govern hem pres 
l’acord de dedicar els màxims esforços per a, primer, reobrir el Casal 
Riudomenc. 

Una vegada el Casal sigui operatiu i donant servei al poble de 
Riudoms ens centrarem en les obres de construcció de la Sala 
Polivalent.

“L’Equip de Govern hem acordat que, 
primer, reobrirem el Casal Riudomenc.”

Durant aquests mesos, molts veïns ens heu manifestat el vostre 
suport a aquesta idea. Calia, però, saber si tècnicament aquest 
calendari seria l’encertat.

En aquest sentit vam encarregar als tècnics municipals i també a un 
equip tècnic extern, l’elaboració d’uns informes especialitzats sobre 
l’estat arquitectònic del Casal Riudomenc i les seves possibilitats. 

Les conclusions, en ambdós casos van ser clares i coincidents: és 
recomanable, donat el seu estat, començar pel Casal Riudomenc i 
construir després la Sala Polivalent.

Així doncs, donat que coincideixen tots els punts de vista, ja hem 
encarregat l’estudi previ del Casal Riudomenc i en breu ja disposarem 
de les primeres propostes tècniques per a tornar-lo a obrir.

“Ja hem començat el camí que ens ha de 
portar, dins aquest mandat, a la reobertura 
del Casal Riudomenc.”

Com sempre hem fet, quan disposem de les propostes tècniques 
viables, les farem públiques per tal que tothom en sigui coneixedor 
i continuar així la redacció del projecte que ha de portar a iniciar les 
obres del Casal, com més aviat millor.

En aquest punt de la legislatura donem per acabada la llarga feina 
d’obtenció de la propietat del Casal.

A la vegada, ja hem començat el camí que ens ha de portar, dins 
aquest mandat, a la reobertura d’aquest equipament tan estimat: la 
reobertura del Casal Riudomenc.

Josep M Cruset Domènech

Alcalde

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 19h a 20h

L’Alcalde rep les claus del Casal Riudomenc
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El programa del Cicle de concerts de tardor de Riudoms, el Riudoms 
Ressona, ha comptat enguany amb tres propostes que novament han girat 
al voltant dels eixos que motiven la pròpia existència del cicle: la promoció 
d’autors locals o vinculats amb la vila, el coneixement d’instruments 
singulars i els muntatges que siguin representatius d’una època o d’un 
estil determinat, sempre des de la perspectiva de la qualitat i el compromís 
amb el públic.

Enguany, el duet 21BOUTONS va encetar el cicle amb un concert d’acordió 
diatònic, el dissabte 11 d’octubre. Aquest duet, format per un català i una 
belga francofona, van oferir un repertori de peces tradicionals per acordió, 
algunes de les quals estaven composades pel mateix Pere Romaní, 
integrant del duet junt amb Marinette Bonnert.

El dissabte 25, l’Ermita de Sant Antoni de Pàdua va acollir a la CORAL 
DOLÇA CATALUNYA, amb un programa basat en l’adaptació de la cantata 
“La cançó més bonica del món”, de Miquel Desclot. El concert va comptar 
amb la narradoció de la Tuni Salvadó i amb la col·laboració musical d’en 
Lluís Domènech, en Lluís Marrasé i la Mireia Serrat. El concert va ser també 
el comiat de la Montserrat Ferré Caparó, que ha dirigit amb molt d’èxit la 
Coral durant els últims 5 anys.

El darrer concert del cicle, que es va escaure el dia de Tots Sants, va anar a 
càrrec de l’ORQUESTRA CÀMERA MUSICAE, fundada el 2006, en la que 
hi tenen implicació professional els riudomencs David Molina i Marc Torres 
i alguns professors de l’Escola Municipal de Música de Riudoms. Aquesta 
formació té la seu social a Riudoms. El programa escollit per a l’ocasió girava 
al voltant de dos grans compositors universals, Bach i Stravinsky.

Riudoms ReSSona’08

El duet 21Boutons a la capella de Verge Maria

La Coral Dolça Catalunya va portar-nos cançons d’arreu del món

Càmera Musicae va clausurar el ReSSona 2008

Grans desperfectes per les pluges 
torrencials 

Les fortes pluges de la primera nit de novembre van causar importants 
desperfectes en diferents parts del terme municipal.

En el nucli urbà, el Barranc del Portal no va engolir la totalitat d’aigua que 
li va arribar i una part important va passar per sobre del carrer. Aquest fet 
és degut a que la canalització actual del barranc, feta fa més de 18 anys, 
no és suficient per casos d’avingudes molt fortes.

Els desperfectes podrien haver estat molt més importants, però davant la 
previsió de pluges l’Ajuntament havia netejat el barranc aigües amunt per 
tal d’evitar que les canyes i la vegetació embocessin els tubs soterrats. 
Aquesta actuació de prevenció va reduir els danys que s’haurien causat 
en cas de no portar-se a terme.

Per altra banda, just acabat l’aiguat, la Brigada Municipal i la Guàrdia Urbana 
es van posar ràpidament a retirar les restes del pas de l’aigua per tal que 
els veïns poguessin tornar com més aviat millor a la normalitat.

El mateix episodi de pluges va malmetre seriosament la xarxa de camins 
agrícoles. Els dies següents a l’aiguat, diferents màquines van treballar per 
restaurar els desperfectes ocasionats.

Tot i que encara s’estan analitzant, els costos derivats d’aquest episodi de 
pluges han estat quantiosos.

Treballs de desbrossat del Barranc del Portal

Dies després s’acabaren de netejar les restes de fang

Just després de l’aiguat van començar els treballs de neteja
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La Fira de l’Avellana de Riudoms i la Fira de l’Avellana de Brunyola 
(Girona) a terme un acte d’agermanament per tal de promocionar i 
donar a conèixer millor ambdues fires i els seus productes.

Així, la primera part d’aquest agermanament ha consistit en la 
presència d’una representació de riudomencs a la 14a Fira de 
l’Avellana de Brunyola, on vam promocionar Riudoms, la nostra Fira 
i els productes locals, que van tenir una molt bona acceptació entre 
els visitants de les comarques gironines.

Així mateix, es va fer un acte institucional en què l’alcaldessa de 
Brunyola, Sra. Anna M. Mascort i l’alcalde de Riudoms, van destacar 
la semblança entre els dos pobles i es van proposar d’enfortir els 
llaços que s’han establert enguany.

Com a exemple d’aquest agermanament, podem destacar la 
participació de dos corredors riudomencs, Josep Bes i Felipe Prieto, 
en la 2a Cursa de Sacs de Brunyola. Celebrem el triomf de Felipe 
Prieto i la tercera posició de Josep Bes! També la riudomenca 
Cisca Pérez es va classificar al segon lloc del Concurs d’esclovellar 
avellanes.

La tornada d’aquest agermanament serà durant la propera Fira de 
l’Avellana de Riudoms, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 d’agost de 
2009.

Agermanament entre les Fires de l’Avellana de Catalunya

Delegació riudomenca que es va desplaçar a la Fira de Brunyola

Felipe Prieto i Josep Bes a la Cursa de Sacs d’Avellanes

El visitants de la Fira de Brunyola es van interessar per Riudoms

El Ple de l’Ajuntament de Riudoms ha aprovat, a proposta de l’alcalde, la 
congelació dels sous dels regidors per a l’any 2009.

Segons l’acord aprovat en la sessió plenària del dia 16 d’octubre de 2008, 
en l’elaboració dels pressupostos municipals per a l’any que ve s’adoptaran 
un seguit de mesures, que tindran com a finalitat la contenció de la despesa 
i que inclouran aspectes diversos de les despeses municipals i l’optimització 
de tots els recursos de què disposa l’Ajuntament.

Una de les mesures serà la congelació de les retribucions dels tretze 
membres de la corporació municipal.

Aquesta mesura va en consonància amb la línia de prudència, contenció 
econòmica i responsabilitat davant l’actual situació econòmica que està 
duent a terme el Govern Municipal.

Festes locals 2009
El Ple de l’Ajuntament de Riudoms ha aprovat establir els dies dissabte 25 de juliol (Sant Jaume) i dimarts 24 

de novembre (Beat Bonaventura) com a festes locals per a l’any 2009.

Per tal que el Cementiri oferís l’aspecte adequat per Tots Sants, la Brigada 
Municipal va fer els treballs previs necessaris, consistents en el repintat de 
tots els nínxols de la part antiga del cementiri, el pintat de les parets exteriors 
del recinte, la col·locació de diferents bancs, la substitució de les flors dels 
jardins, l’ampliació del sistema de reg i el reforç de la xarxa d’enllumenat. 

El Cementiri es prepara per Tot Sants

Els treballs es van acabar amb el pintat de les parets exteriors

Congelació dels sous dels regidors
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Greu caiguda del preu de l’avellana
El  sec to r  de  l ’ ave l l ana 
podria «reobrir» el conflicte 
amb Turquia, després que 
l ’acumulació d’estocs ha 
provocat una greu caiguda de 
preus. Aquest fet, juntament 
amb l’increment dels costos de 
producció, està desesperant un 
sector que en un any ha perdut 
més de 1.200 hectàrees de 
terrenys cultivats.

L’excedent de producció 
s ’ a m a g a  d a r r e r e  d e  l a 
problemàtica, després que la collita a Turquia d’aquest any s’estima en 
unes 850.000 tones. Catalunya produeix unes altres 20.000 tones i els turcs 
tenen unes 330.000 tones emmagatzemades des de l’any passat. Amb tot, 
les xifres superen amb escreix les 600.000 tones que es consumeixen cada 
any a Europa. La sobreproducció ha provocat una caiguda de preus, durant 
el darrer mig any, que supera el 45 per cent. Amb aquestes perspectives, 
alguns pagesos asseguren que «no val la pena continuar plegant-ne».

La cotització de l’avellana a la llotja de Reus és de 2,80 euros per quilo de 
gra. Una quantitat que no cobreix els costos de producció, que s’estimen 
en 3,40 euros per quilo. Cal tenir present que el cost del carburant ha pujat 
en més d’un 70 per cent i també s’han incrementat els preus dels adobs.

Davant aquesta desesperada situació es parla de mobilitzacions, tot 
i que abans de començar a definir accions, els productors esperen si 
Brussel·les aprova les mesures agroambientals que va acordar el Parlament 
de Catalunya, i que correspondran a subvencions d’entre 800 i 1.000 
euros per a aquells productors que segueixin un seguit de condicionants 
mediambientals en el procés de producció.

El Correllengua’08 passa per 
Riudoms

Els objectius del Correllengua són aconseguir el ple reconeixement de la 
unitat de la llengua catalana, l’oficialització a tot el territori i el foment d’uns 
hàbits interpersonals de fidelitat lingüística.

Durant el pas del Correllengua 2008 pel poble de Riudoms, entre el 17 i el 
25 d’octubre, diverses entitats i col·lectius locals, coordinades per la CAL 
Riudoms, com el Casal Popular La Calderera, el CERAP, la Colla de Diables, 
l’AMPA del CEIP Cavaller Arnau i les regidories de Política Lingüística i de 
Cultura han col·laborat en els diferents actes.

Concretament, s’ha pintat un mural al·legòric a la unitat de la llengua 
catalana a la Plaça de la Palmera, s’ha substituït la bandera catalana de 
la rotonda d’entrada a Riudoms, s’ha fet una gimcana infantil, s’ha ofert 
un vermut amb productes etiquetats en català, un taller de confecció de 
pancartes, una cercavila i un sopar commemoratiu i el suport al Correllengua 
a través de l’Hora del Conte a la Biblioteca municipal.

Monogràfica del “Pastor belga”
Durant el cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre de 2008 el Club 
d’ensinistrament caní Tossuts de Riudoms ha organitzat una Monogràfica 
del Pastor Belga on han participat gossos d’aquesta raça de tot l’estat.

La Monogràfica del Pastor Belga’08 celebrada a Riudoms

Adjudicació del bar del Camp de Futbol
A través d’una convocatòria pública s’ha adjudicat la concessió del servei 
de bar de les instal·lacions esportives municipals a Clarabel Pàmies. 

Aquest servei permet fer més còmode l’assistència als actes esportius 
que tenen lloc en aquests equipaments, tant per part del públic com dels 
esportistes. 

El servei de bar s’ofereix sempre que hi hagi algun acte esportiu, així 
com en el següent horari: de diumenge a divendres de 17 a 23 hores i els 
dissabtes de 9 a 23 hores.

Durant la temporada es poden encarregar calçotades i carnades a la brassa. 
També es fan festes d’aniversari. 

El telèfon de contacte és el 695.031.742  

La Marató de TV3, a Riudoms
El proper diumenge 14 de desembre tindrà lloc la 15a edició de la Marató 
de TV3, dedicada enguany a les malalties mental greus.

Al nostre poble, coincidint amb el Mercat de Nadal que se celebrarà aquell 
mateix diumenge, a la Plaça de l’Església, es portaran a terme diversos 
actes per a aconseguir recaptar els màxims diners dedicats a aquesta 
causa.

Recollida d’aliments
Un any més, CARITAS PARROQUIAL de Riudoms fa una crida a la vostra 
col.laboració en la campanya nadalenca de recollida d’aliments que tindrà 
lloc els dies 15, 16 i 17 de desembre, 7 a 8 del vespre, a la planta baixa 
de l’Abadia.

Mural al·legòric a la unitat de la llengua catalana, a la Palmera

El bar del camp de futbol complementa aquests espais municipals
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

UN ASSUMPTE QUE ENS AFECTA A TOTS: 
LES ORDENANCES FISCALS

PARTICIPACIÓ, COHERÈNCIA I SENTIT COMÚ PER UN RIUDOMS 
MILLOR

ACORD AMB LA GENERALITAT SOBRE L’EQUIPAMENT 
CULTURAL DE RIUDOMS

El passat 16 d’octubre, en un Ple Extraordinari 
de l’Ajuntament, es va debatre l’aprovació 
provisional de les ordenances fiscals per l’any 
2009, que no són altra cosa que els tributs i les 
taxes que els ciutadans hem de satisfer pels 
serveis que rebem de la nostra administració 
més propera.

El PSC sempre ha demanat que aquestes 
ordenances es votin una per una per tal de 
poder manifestar-nos a favor o en contra en 
cada una d’elles. Enguany tampoc no ha estat 
possible aquesta votació individual -hi ha altres 
ajuntaments que ho fan així-  i s’ha hagut d’optar 
per la votació en bloc.  La nostra  primera 
valoració era   desfavorable al seu conjunt, ja 
que si bé n’hi havia que no s’incrementaven i en  
d’altres s’hi aplicava  l’IPC calculat en un 4,50 % 

aproximadament (aigua), en algunes l’augment 
depassava aquest percentatge (recollida de 
brossa, 6%) i alguna el superava amb escreix.  
Per altra banda n’hi havia  de nova creació, com 
és el lloguer per l’ús dels camps  per les escoles 
de futbol i pel club esportiu, que consideràvem 
molt elevades, si es té en compte que són 
entitats sense ànim de lucre, que fan una feina 
social molt destacada -sobretot les primeres- i 
que els seria difícil assumir  l’import que se’ls 
demanava. 

Nosaltres vam expressar totes aquestes 
observacions en el decurs del Ple, a més de 
suggerir alguna bonificació de caràcter social i 
la resposta de l’equip de govern va ser d’antuvi 
no acceptar-les, no obstant això  va manifestar 
que els passéssim per escrit les nostres 

propostes, que les estudiarien i si que les creien 

pertinents, les incorporarien al redactat definitiu. 

Vista aquesta  predisposició, el nostre Grup va 

decidir abstenir-se a la  votació i esperar a veure 

si es tenen en compte els nostres suggeriments 

i al·legacions en la seva redacció final. 

 Si aquest fos el cas, el nostre  vot canviaria 

en sentit positiu, altrament la nostra votació 

serà contrària a uns impostos que, ara per ara, 

penalitzen excessivament  els ciutadans. 

Riudoms, 20 d’octubre de 2008

En el Ple del mes d’octubre, es va tractar 
l’aprovació inicial de les ordenances 
fiscals.

Això implica la fixació dels preus i taxes 
municipals que hauran de pagar els veïns de 
Riudoms el proper 2009. Per exemple, guals, 
vehicles, consum d’aigua, recollida de brossa, 
ocupació de la via pública, permisos i llicències 
o ús del pavelló municipal.

En la seva redacció i aprovació hi intervenen 
diversos esforços. Com en qualsevol altre 
expedient o acte de govern, el seu primer impuls 
obeeix a la voluntat del govern municipal, amb 
l’alcalde al capdavant. A partir d’aquest disseny 
inicial, amb els informes tècnics i econòmics, 
participen en la seva redacció els funcionaris i 
treballadors del nostre Ajuntament.

Un cop aprovades inicialment pel Ple, comença 
el període perquè ciutadans i grups polítics 
puguin fer al·legacions en ordre a millorar-les 
amb les seves aportacions.

En aquest sentit, el nostre grup, ERC-
Acord Municipal, proposa una sèrie de 
bonificacions que, per la seva coherència i 
sentit comú, són acceptades en gran mesura. 
Per bé que, sovint aquestes millores es recullen 
en les ordenances fiscals de l’any següent, cal 
dir que alguna ha estat acceptada en benefici 
dels riudomencs per l’any en curs.

Pel proper any 2009, aquestes són algunes 
de les millores proposades a l’equip de 
govern: bonificació d’un menor preu per 
persones amb greu discapacitat amb 
independència de la seva edat, bonificació per 

l’ús d’instal·lacions esportives per activitats 
d’esport base, bonificació també per la pràctica 
i promoció d’esport femení, bonificació en el 
cas d’obertura d’establiments i activitats 
en el nucli antic,... Aquesta darrera, dirigida 
a promocionar un teixit comercial viu i amb 
prou capacitat per aprofitar oportunitats (com 
les que es poden derivar del recent conveni 
amb Reus per promocionar la figura de Gaudí). 
Com en moltes altres qüestions, cal bastir 
i complementar aquestes bonificacions 
amb polítiques concretes de suport per un 
Riudoms millor.

Riudoms, 20 d’octubre de 2008

Com bé ha explicat l’alcalde en el seu article, 
l’Equip de Govern creiem que la situació 
actual de crisis ens ha de fer ser molt prudents 
respecte les grans despeses.

Creiem que és prioritari fer primer les obres 
d’adequació del Casal Riudomenc per tal de 
tornar-lo a posar a disposició de tot el poble. 
Aquesta decisió implica deixar per més endavant 
la construcció de la Sala Polivalent ja que no és 
possible costejar les dues grans obres alhora. 
En canvi, sí que es fa la nova Biblioteca, que 
ja s’ha iniciat la seva construcció.

En una de les reunions periòdiques mantingudes 
amb el Departament de Cultura, se’ls va exposar 
aquesta realitat, així com la nostra voluntat de 
fer els tràmits necessaris per no perdre cap 

subvenció de les que s’havien de destinar a la 
Sala Polivalent i que no es poden dirigir cap al 
Casal Riudomenc. El Departament de Cultura, 
no només va entendre i acceptar aquesta 
proposta, sinó que va felicitar a l’Ajuntament 
de Riudoms pel seu bon seny a l’haver pres 
aquesta prudent decisió.

Així, amb l’objectiu de prendre part en la propera 
convocatòria de subvencions per a equipaments 
culturals, i poder respectar, com a mínim, els 
diners concedits al poble de Riudoms, es 
va acordar amb la Generalitat que el Ple de 
l’Ajuntament aprovaria ara la renuncia a l’actual 
subvenció per tal que fos de nou concedida en 
la pròxima convocatòria.

És per això, que en el Ple del 16 d’octubre 

passat, vam aprovar aquesta proposta, amb el 
vot favorable de CiU i l’abstenció del PSC, però 
amb els vots en contra d’ERC.

Tot i que sigui difícil de justificar, es pot 
arribar a entendre que els regidors del PSC 
s’abstinguessin. El que ja no es justifica de 
cap manera, ni s’entén, és que els regidors 
d’ERC hi votessin en contra. Segurament, per 
a ells, és més important intentar desgastar el 
Govern Municipal! Per a nosaltres, el que ens 
és més important és la prudència i la bona salut 
econòmica del poble, en una època de crisis 
que, segons tots els entesos, encara anirà per 
llarg.

Riudoms, 20 d’octubre de 2008
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El passat dimarts 7 d’octubre es va signar, al Saló de Plens de l’Ajuntament 
de Riudoms, el conveni que conté les línies mestres relatives a la 
col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’Ajuntament de Reus per 
a la promoció, per part d’ambdós municipis, de la vida i l’obra de l’insigne 
arquitecte Antoni Gaudí i Cornet. 

L’acord no modifica el convenciment dels riudomencs de que l’Antoni Gaudí 
va nèixer a Riudoms, però deix al marge aquesta discussió amb Reus i 
busca els punts d’unió entre les dues poblacions.

Les accions contingudes en aquest conveni, relatives a la promoció conjunta 
de Gaudí des de l’Epicentre Gaudí de Riudoms i el Gaudí Centre de Reus, 
aniran prenent forma durant els propers mesos. 

Així, Reus i Riudoms col·laboraran en la promoció turística dels equipaments 
que cadascun dels municipis ha dedicat a la figura de l’arquitecte Antoni 
Gaudí.

En aquest sentit, el Patronat Municipal de Turisme i Comerç de Reus 
vetllarà perquè hi hagi material informatiu de l’Epicentre Gaudí de Riudoms 
a l’Oficina de Turisme del Gaudí Centre. De la mateixa manera, la Regidoria 
de Cultura de Riudoms disposarà de material promocional del Gaudí Centre 
a l’Epicentre Gaudí. 

Un dels punts del conveni preveu la possibilitat de fer, de manera gratuïta, 
una visita guiada al Gaudí Centre a les entitats riudomenques per tal 
que coneguin l’equipament. Les entitats interessades us podeu posar en 
contacte amb la Casa de Cultura per tal de gestionar aquesta oportunitat.

Així mateix, la pàgina web del Gaudí Centre comptarà amb un nou enllaç 
al web de l’Ajuntament de Riudoms per millorar el coneixement d’aquest 
espai riudomenc dedicat a Gaudí i viceversa.

Riudoms i Reus compartiran sinèrgies 
al voltant de la figura de Gaudí

El gegant Gaudí rebrent les autoritats al vestíbul de l’Ajuntament

Signatura del conveni per part dels alcaldes

Fotografia de record per a immortalitzar la signatura del conveni L’Alcalde de Reus, signant el llibre de visites

La comitiva es va traslladar després cap a la Casa Gaudí

Visita de l’interior de la Casa de l’Antoni Gaudí


