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AJUNTAMENT DE RIUDOMSAJUNTAMENT DE RIUDOMS

APROVAT EL PROJECTE  
D’UNA PLANTA SOLAR

Podria ser la major inversió de la història de Riudoms

Característiques  
bàsiques del projecte
Pressupost de l’obra:  
Més de 100 milions d’euros

Creació de llocs de treball:  
30 d’estables,  
125 durant el muntatge

Inici de les obres: 2010

Producció d’electricitat:  
la necessària per 40.000 persones

Potència: 35 Megawats

Empresa promotora: AGNI

Vida útil de la planta: 25 anys

Viu-la!
SETMANA SANTA’09

del 5 al 12 d’abril

8 Confraries, 9 Misteris

Curs Internacional de Cant

Nova Processó del Retrobament

Més de 2.000 participants a les 
processons de Divendres Sant

Armats, coral Dolça Catalunya, 
bandes de música, Caramelles

Exposició de les fotos dels antics  
Misteris a Verge Maria

Menjar blanc i bunyols...
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Una de les grans 
prioritats de l’Equip 
d e  G o v e r n  é s 
treballar fort per 
aconseguir noves 
inversions per al 
nostre poble, així 
com l ’ a r r i bada 
d’empreses que 
a jud in  a  c rear 
ocupació, treball i 

riquesa i que, alhora, siguin respectuoses amb el medi 
ambient i el nostre entorn.

És en aquesta línia que a finals de l’estiu del 2007, fa 
més d’un any i mig, l’Ajuntament de Riudoms i l’empresa 
Agni (www.agni-inc.com) vam començar a estudiar 
la possibilitat que aquesta important multinacional 
s’implantés a Riudoms. Agni és una corporació de 
projecció internacional que es dedica principalment 
al desenvolupament de projectes de tecnologia molt 
avançada, relacionats amb l’energia i el medi ambient.

En el cas de Riudoms, la seva intenció és la implantació 
d’un hort solar destinat a produir l’electricitat equivalent 
al consum de 40.000 persones, a partir de l’aprofitament 
de l’energia del Sol, la més ecològica i inesgotable de 
les existents.

El projecte compta amb el valor afegit d’utilitzar una 
tecnologia pròpia, desenvolupada i patentada per la 
mateixa Agni, que el fa especialment únic en el món de 
les energies renovables. És per aquest motiu que està 
generant un gran interès en totes les administracions. 
Darrerament, ha signat un conveni amb la Universitat 
Rovira i Virgili per a participar en les seves investigacions 
i recerca.

Així mateix, l’empresa ha arribat a un acord amb els 
propietaris de dues finques del nostre terme per tal 
d’instal·lar-hi els panells solars. A més a més, des del 
primer moment Agni va acceptar les peticions que li vam 
fer, com a Ajuntament de Riudoms, respecte que no es 
podrà impermeabilitzar la terra de les finques, que s’han 
de respectar les mines d’aigua que passin pel subsòl, 
que s’ha de crear una barrera vegetal que redueixi la 
visió de les plaques des de les finques properes o que, 
un cop passats els 25 anys de vida del projecte, s’hauran 
de desmantellar les instal·lacions i la finca s’ha de poder 
tornar a destinar a l’agricultura.

Pel que fa a les previsions d’inversió previstes al nostre 
municipi, si totes les proves donen per bona la inversió, 
seran superiors als 100 milions d’euros (16.500 milions de 

les antigues pessetes) i es preveu generar al voltant de 
125 llocs de treball durant la construcció de la planta solar 
i uns 30 llocs estables, una vegada entri en producció la 
totalitat de la instal·lació.

En quin punt estem actualment?

Quan es va començar la tramitació administrativa del 
projecte, que va comptar amb l’aprovació de tots els grups 
polítics del ple de l’ajuntament, sabíem que ens trobaríem 
amb dos grans reptes que caldria superar.

El primer: l’obtenció de les autoritzacions necessàries dels 
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

El segon: aconseguir els permisos de FECSA-ENDESA 
per a poder connectar l’energia produïda a la xarxa.

Després de mesos de preparar acuradament les diferents 
documentacions, de mantenir reunions amb múltiples 
departaments de la Generalitat i d’anar superant les 
dificultats que han anat sorgint, a dia d’avui, us puc dir 
que hem assolit el primer dels dos reptes.

La Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar, fa 
poques setmanes, la implantació de la planta termosolar 
a Riudoms amb l’informe favorable del Departament 
d’Agricultura, del Departament de Medi Ambient, de 
l’Agencia Catalana de l’Aigua, de la Direcció General 
de Paisatge, del Departament de Cultura i de l’Institut 
Geològic de Catalunya.

En aquests moments ens trobem a la meitat del 
recorregut. Actualment, els equips tècnics d’Agni estan 
redactant el projecte executiu obligatori abans de l’inici 
de les obres. 

Ara, més que mai, ens cal ser molt prudents. Hem de tenir 
en compte, especialment en aquest cas, el context socio-
econòmic mundial, que podria fer que el ritme d’aquestes 
grans inversions, pugui veure’s afectat.

Però, si es pot seguir avançant el projecte tal com ha anat 
fins ara, és molt probable que d’aquí un any es puguin 
iniciar les obres d’instal·lació de la planta termosolar. 

En aquell moment, Riudoms tindrà una oportunitat 
única de creació de llocs de treball, d’inversió 
econòmica i d’esdevenir un referent mundial en la 
producció d’energies renovables.

Aquesta és, també, una de les nostres prioritats i us puc 
assegurar que estem treballant fort per aconseguir-la.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

Edita
Ajuntament de Riudoms

Carrer Major, 52
43330 Riudoms

www.riudoms.cat
ajuntament@riudoms.cat

977 85 03 50

FotograFia
Ajuntament de Riudoms

AGNI
Fina Olivé Fortuny

imprEssió

Taller Gràfic Òfset, SL

dipòsit lEgal

T-167/03

tirada

2400 exemplars

distribució gratuïta

Riudoms, un referent internacional?
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Potenciem la Setmana Santa de Riudoms

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció,  
Director de la Fira de l’Avellana

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 19h a 20h
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Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda, Governació,  
Serveis Públics, Obres Municipals

Horari de visites:
Dimarts de 18h a 20h 

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 19h a 20h

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme,  
Activitats Econòmiques

Horari de visites:
Dimarts de 19h a 21h

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

A la Capella de Verge Maria es va fer, per primera vegada, una presentació 
als mitjans de comunicació de la comarca dels actes de la Setmana Santa 
de Riudoms, en motiu de les diverses novetats que tindran lloc enguany i 
que va anar a càrrec del president de la Confraria de la Puríssima Sang, 
Sr. Carles Bono i de l’alcalde de Riudoms, Sr. Josep M. Cruset.

La celebració de la Setmana Santa de Riudoms és una de les més antigues 
que se’n tenen constància. Per això, n’estem orgullosos i ens alegra que 
sorgeixin iniciatives que ajudin a potenciar-la, encara més.

La Processó del Retrobament

La principal novetat serà la Processó del Retrobament que sortirà per primer 
cop aquest Dijous Sant. Pren el nom del pas que pertany a la tradicional 
Confraria de Santa Llúcia, en què Jesús, camí del Calvari, es retroba 
amb la seva mare. A la vegada també representa la trobada entre l’antiga 
confraria amb la de recent creació, la de Timbals i Cornetes, que formen 
una quarantena de persones que han estat assajant durant tot l’hivern

Curs Internacional de Cant

Una altra de les novetats és la celebració al nostre poble d’un Curs 
Internacional de Cant que organitzen les confraries de La Sang i del 
Fiscorn.

Una quinzena de musics i cantants, arribats de diferents països, participaran 
en aquest curs que tindrà lloc de l’1 al 8 d’abril a les instal·lacions de la Casa 
de Pagès “Mas de n’Auvi”. El concert final es podrà veure Dimecres Sant, 
8 d’abril, a les vuit del vespre, a l’Església de Sant Jaume. Valérie Guillorit, 
professora del Curs Internacional de Cant també va intervenir en la presentació 
mostrant la seva satisfacció per poder portar a terme aquest curs.

Molts actes i participació

Es va recordar que la Setmana Santa de Riudoms és també de les primeres 
en participació. A la Processó del Sant Enterrament hi prenen part unes 
1.500 persones, acompanyant els 9 passos que estan a càrrec de les 8 
confraries riudomenques. 

Es van anomenar els actes que ens donen personalitat, com Les Creus, 
l’Agonia, la tradició de «matar la serp», la cantada de caramelles, la important 
participació dels Armats i de la Coral Dolça Catalunya, l’exposició dels 
Misteris, els diferents pendons i estendards que llueixin les confraries, així 
com les menges típiques d’aquests dies: el Menjar blanc o els bunyols.

També es va animar a visitar la col·lecció de fotografies dels antics misteris 
de Setmana Santa que s’exposen a la Capella de Verge Maria.

PeR a PodeR-VoS donaR un milloR SeRVei, uS Recomanem que enS demaneu cita PRèVia
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Solució a la plaga de coloms 
Amb el pas dels anys la quantitat de coloms que hi ha al poble s’ha anat 
incrementant fins arribar a una xifra que genera moltes molèsties als veïns. 
A més a més, quan els coloms s’agrupen amb colònies nombroses, porten 
un risc important de transmissió de malalties a les persones.

Així doncs, fa uns mesos es van iniciar els passos per tal de reduir el número 
de coloms que hi ha al poble utilitzant un mètode respectuós i adequat. 
Finalment, i un cop obtinguts els permisos necessaris, s’han col·locat 5 
gàbies en diferents zones. 

Les gàbies contenen menjar i aigua i una porta que només permet la 
entrada dels coloms i un cop dins no poden sortir. Periòdicament, l’empresa 
contractada per aquest servei, passa a proveir de menjar i aigua les gàbies 
i a la vegada a recollir els coloms que hi han entrat.

Ja s’ha agafat més d’un centenar de coloms

caSal Riudomenc
treballs previs a les obres

La Brigada Municipal està fent una tasca de recuperació i conservació 
de diferents elements característics del Casal Riudomenc. 

Entre aquests objectes destaca el piano que durant dècades va 
acompanyar les diverses representacions teatrals i dels pastorets, la 
vella màquina de projecció de cinema o el gran taló morat de l’escenari 
que tots recordem.

adjudicació de l’obra
S’ha adjudicat la primera fase de l’obra, consistent en la rehabilitació 
de l’estructura, la coberta i els tancaments. En aquest primer paquet 
d’obra també es farà la totalitat de la remodelació del Bar del Casal 
Riudomenc, espai molt arrelat en la societat riudomenca.

En aquest cas, l’empresa que ha obtingut la major puntuació ha estat 
M. y J. Gruas, SA que realitzarà l’obra en un termini de 6 mesos i per 
un import total de 1.033.885 euros.

acord amb els arrendataris del Bar
El contracte amb els arrendataris del Bar del Casal Riudomenc 
finalitzava aquest 30 de juny d’enguany. Tot i la proximitat de la data, 
els tècnics entenien que tenir l’obligació d’esperar a aquest dia per a 
poder començar les obres, representava un risc massa elevat, donat 
que això faria molt més difícil poder acabar abans del 31 de desembre 
de 2009. Aquesta data està fixada per la subvenció que es disposa per 
fer aquesta primera part de l’obra.

Així doncs, es van iniciar les corresponents negociacions amb l’actual 
família arrendatària del Bar, per tal de poder arribar a un acord 
satisfactori per ambdues parts i que permetés començar les obres 
durant el mes de maig.

Després d’estudiar diferents opcions, es va aconseguir trobar un punt de 
confluència entre els interessos de totes dues bandes que va permetre 
que el 17 de març de 2009 es firmés el conveni a partir del qual el Bar 
del Casal Riudomenc tancarà les seves portes a partir del proper Dilluns 
de Pasqua.

Des d’aquestes línies, l’Ajuntament de Riudoms vol manifestar el 
seu agraïment als arrendataris del Bar del Casal per haver facilitat la 
consecució d’aquest acord tan positiu pel poble de Riudoms.

La signatura d’aquest acord permetrà avançar l’inici de l’obra

adjudicació de les obres  
de la nova Biblioteca

Les obres de construcció de la nova Biblioteca Municipal han estat 
adjudicades a l’empresa Fulgencio Villar, SL que va ser la que va obtenir 
la millor puntuació d’entre les 14 que es van presentar al concurs. 

L’adjudicació s’ha fet per un valor de 1.036.678 euros i el termini previst 
d’execució és de 10 mesos.
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el 23 d’abril s’acaba el termini per adquirir els solars tocant a la nova escola

- 2 parcel·les laterals de 225,10 m2 de solar, en les que es poden 
construir una planta baixa i dues plantes pis fins a un total de  
225,10 m2 de sostre.  Preu de cada parcel·la lateral: 144.064 e

- 4 parcel·les centrals de 150 m2 de solar, en les que es poden 
construir una planta baixa i dues plantes pis fins a un total de  
150 m2 de sostre. Preu de cada parcel·la central: 90.000 e

l’ajuntament posa a la venda

l’ajuntament de Riudoms impulsa la mesa Social
Davant la profunda crisi de caràcter econòmic que estem patint i que s’està 
transformant, contundentment, en una crisi social, l’Ajuntament de Riudoms 
ha impulsat la creació de la Mesa Social de Riudoms.

Aquest òrgan té com a objectiu bàsic servir de punt de trobada i d’actuació 
de tots els agents que d’una manera o altra estan treballant a Riudoms en 
l’àmbit de les necessitats socials. La mesa està constituïda per l’Assistenta 
Social i l’Educadora Social de Riudoms, l’Assistenta Social del Centre 
d’Assistència Primària, la Directora i l’Assistenta Social de la Residència 
l’Onada, dues membres de Càrites Parroquial, la Jutgessa de Pau de 
Riudoms, el regidor de Sanitat, la regidora d’Ensenyament, la regidora de 
Benestar Social i l’alcalde de Riudoms.

Així doncs, de la primera reunió en va sortir la necessitat de fer una crida 
a tots els riudomencs i riudomenques per a que pugueu col·laborar fent les 
vostre aportacions d’aliments bàsics, doncs a dia d’avui, s’han exhaurit els 
aliments emmagatzemats per poder ajudar a les famílies que darrerament 
han anat quedant en situació precària. La Mesa Social buscarà solucions globals a casos molt concrets

crida a la solidaritat!
El diumenge, 19 d’abril, en motiu de la celebració de Sant Jordi a la Plaça de l’Església, es recolliran les vostres 
donacions dels següents aliments bàsics: llet, farina, cereals, oli, sopa o llegums seques.

més aparcament per al nucli antic
L’Ajuntament de Riudoms i els propietaris de les finques veïnes han signat 
un acord a partir del qual s’ha unit, a través d’un pas peatonal, el raval de 
Sant Francesc i la plaça del Pou amb l’aparcament situat darrera mateix 
de la Casa Gaudí.

La Brigada Municipal ha estat l’encarregada d’executar les obres d’adequació 
d’aquest accés directe que facilita a tot el veïnat d’aquesta zona disposar 
molt còmodament de l’àmplia zona d’aparcament existent.

També dóna servei als usuaris del Jutjat de Pau, dels Serveis Socials i de 
la Casa Gaudí, així com a molts veïns i comerços d’aquesta gran part del 
casc antic.

L’impuls d’aquest acord forma part de la feina que, des de fa temps, s’està 
duent a terme amb l’objectiu de dinamitzar les activitats i la millora de les 
condicions de vida del centre de Riudoms.

L’accés dels vehicles és pel carrer de Baltasar de Toda i Tàpies. Us animem a utilitzar aquest pas cap a la zona d’aparcaments
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nou logo de la llar d’infants Picarols
Amb la intenció d’escollir un logotip 
que representés la Llar d’Infants 
Municipal Picarols es va demanar 
la col·laboració de les famílies en 
el seu disseny i també en la seva 
elecció.

La idea va tenir  molt  bona 
acceptació i es van presentar 15 
dissenys de persones relacionades 
amb la llar d’infants. A tots els 
participants, moltes gràcies per 
l’interès que heu mostrat.

Durant la Festa de Nadal de la 
Llar d’Infants es van exposar el 
originals i els assistents van votar 
els dissenys presentats, resultant 
escollit el que a continuació us 
presentem. La seva autora és la 
mare Susanna Mas Folch.

Desitgem que us agradi i moltes gràcies a tothom!

Premis arnau de Palomar ‘09
El dissabte 19 d’abril de 2009, a la Sala 
d’actes de la Casa de Cultura “Antoni 
Gaudí” tindrà lloc el lliurament dels Premis 
Arnau de Palomar’09 i posteriorment, a la 
Sala d’exposicions, es podran conèixer 
les obres presentades en les seves 
quatre categories: investigació, recull 
fotogràfic, pintura i narrativa breu.

Els Premis Arnau de Palomar tenen una 
dotació econòmica total de 3.000e.

Podeu trobar més informació i les bases dels Premis en la web: 
http://www.cerap.net/mailing/opuscle_13204.pdf.

concurs de cartells de 
la  29a Fira de l’avellana
Al web www.avellana.cat podeu trobar les bases 
del Concurs de Cartells de la Fira de l’Avellana.

El concurs té una dotació econòmica total de 
800 euros i els cartells es poden presentar a 
les oficines de l’ajuntament fins el 28 de maig 
de 2009.  

L’organització de la Diada Esportiva amb els escolars premiats

Pep Plaza  
tancarà el Reviu les Places’09

Us podem anunciar que ja està fixada la programació del Reviu les 
Places’09.

Com és d’esperar, el nostre festival cultural a l’aire lliure omplirà, a partir de 
les 10 del vespre, les principals places del nostre poble durant els següents 
quatre dimecres de juliol: 8, 15, 22 i 29.

Aquesta programació cultural d’estiu pretén combinar les diverses 
tendències i estils culturals, alhora que oferir oportunitats a formacions 
que ens siguin properes.

Enguany, el nou espectacle d’en Pep Plaza, CLÒNICA D’UN HUMORISTA, 
tancarà el cartell del Reviu, el dimecres 29 de juliol, a la Plaça de Sant 
Antoni.

L’actor i humorista Pep Plaza intervé en els programes de TV3 “El 
Club”,  “Crackòvia”, i en el programa de ràdio “Versió Rac1” imitant en 

clau d’humor a diversos personatges. 
El fil conductor de l’espectacle que 
podrem presenciar a Riudoms, és un 
monòleg on s’alternen imitacions de 
coneguts personatges amb música 
en directe.

Les seves vivències personals l’han 
portat a elaborar un complex entramat 
de situacions còmiques que sorgeixen 
del monòleg i s’entrellacen al llarg de 
l’hora i mitja de durada de l’espectacle, 
en contínua interacció amb el públic.

4a diada esportiva escolar
Per quart any consecutiu, al Pavelló d’esports municipal, el diumenge 22 
de març, les AMPA del CEIP Beat Bonaventura i de l’IES Joan Guinjoan 
van organitzar una jornada esportiva on hi van tenir cabuda tots els nens i 
nenes que durant el curs participen en activitats promogudes per ambdues 
AMPA.

La jornada va aplegar al voltant de 170 nens i nenes que van mostrar als 
espectadors, pares i mares, la feina que fan durant el curs escolar i que va 
concloure amb un tomb a la pista de tots els nens i nenes amb els pares 
i mares que es van sumar a l’esforç de tots.

Volem agrair la participació de les entitats Escola de Futbol Baix Camp, 
Club Patí Riudoms, Escola de Taekwondo Laissa i Club Costa Dorada, 
que amb el lema “NO PASSIS DE RODA A RODA”, ens va fer una 
exhibició de bàsquet amb cadires de rodes. Va ser una experiència molt 
interessant, exemple de superació i advertència dels riscos de conduir a 
gran velocitat.

2a Monogràfica del Pastor Belga
Durant el cap de setmana del 28 i 29 de març 
de 2009, el Centre d’Ensinistrament caní 
Tossuts de Riudoms, va organitzar per segona 
vegada consecutiva, la Monogràfica del Pastor 
Belga, a les seves instal·lacions de la Carretera 
de Riudoms a Vinyols, Km 1.

Van fer el lliurament de premis el M.H. 
president del Parlament de Catalunya, Sr. 
Ernest Benach, el regidor de cultura Eudald 
Salvat i la regidora d’ensenyament Roser 
Fortuny.

diada de Sant Jordi a Riudoms
Us anunciem que el diumenge 19 d’abril 
tindran lloc, a la plaça de l’Església de 
Riudoms, els actes de la Diada amb la 
venda de llibres i roses, la presència 
de comerços i d’entitats riudomenques i 
diverses activitats culturals.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

ELS PASSOS ELEVATS A RIUDOMS, UNA PROTECCIÓ QUE CAL 
MILLORAR

UNITAT CONTRA LA INSEGURETAT MUNICIPAL

PREOCUPACIÓ PER LA NOVA ESCOLA

Els passos elevats contribueixen a millorar la 
seguretat dels vianants ja que són una mesura 
pensada per obligar els automòbils a reduir la 
velocitat. Existeix una normativa del Ministeri 
de Foment que estableix les mides que han de 
tenir aquests passos.

Segons aquestes normes, els passos elevats 
han d’estar constituïts per una plataforma 
en forma de trapezi de 10 cts. d’altura com 
a màxim, construïda en formigó o material 
asfàltic, amb un màxim de 4 mts. de llarg i unes 
rampes de pujada i baixada d’entre 1 i 2,5 mts., 
depenent del límit de velocitat existent: 1 mt. per 
límits de 30 km/h, 1’5 m. per límits de 40 km/h 
i 2’5 m. per velocitats de 50 km/h.

Actualment hi ha molts municipis que 
incompleixen aquesta normativa. Amb la llei a 

la mà, qualsevol usuari que se senti perjudicat 
per aquest incompliment pot denunciar el titular 
de la via.

I en el cas de Riudoms? Al nostre poble hi ha 
implantats una sèrie de passos elevats molt 
extremats que no compleixen la normativa actual 
i provoquen  greus molèsties als conductors, als 
que ho fan incomplint la velocitat autoritzada, 
però també als que condueixen dins els límits 
establerts, als usuaris del transport públic, al 
pagès amb el seu tractor, a les motocicletes, 
en definitiva a tots!

Els actuals passos elevats són, segurament, 
una solució efectiva per garantir la reducció de 
la velocitat, però vistes les marques que s’hi 
deixen també serveixen per provocar danys als 
baixos dels vehicles que hi passen, afectant  la 

butxaca dels ciutadans, i també, segons molts 
traumatòlegs, l’esquena de molts usuaris. Si 
s’adaptessin a la normativa establerta, també  
farien la seva funció i s’evitarien en bona part 
els problemes esmentats.

Per aquests motius, el grup municipal del PSC-
PM demanarà a l’equip de govern que adeqüi 
tots els passos elevats actuals a la normativa 
reglamentada.

Com que rectificar és de savis, volem creure 
que l’equip de govern pensarà en tots els 
ciutadans de Riudoms i actuarà immediatament 
en aquesta adaptació.

Riudoms, 20 de març de 2009

Sabem que anem tard: En l’anterior butlletí 
d’informació municipal segur que s’ha fet 
referència a l’onada de robatoris que ha patit 
el municipi. No és de bon tros la primera ni, és 
de temer, serà la última al pas que va el govern 
de CiU.

No obstant això, podem intuïr dues coses: que 
hi hauran hagut fotografies de “reunions de 
treball” o “reunions de coordinació” on sortiran 
l’alcalde i el regidor de seguretat (per exemple) i 
que la culpa serà de la Llei, o de la Generalitat o 
de tot plegat (això sí, fent-li la pilota als mossos, 
no sigui que ens deixin de fer la feina). Però la 
crua realitat és que sembla que es coordinin 
més i millor els delinquents i lladres que fan la 
punyeta als riudomencs que no pas els seus 

governants municipals.

En un assumpte com la seguretat dels 
riudomencs i les seves famílies, caldria 
ser prou seriosos com per deixar de banda 
prejudicis polítics i cercar el treball conjunt 
de tots els regidors i grups municipals. 
Així com a la fi es vé aplicant una política 
d’equipaments (amb el Casal com emblema) 
que duiem al programa la gent d’ERC-AM (i 
que, per tant, teniem claríssim com fer-ho des 
d’un principi i no improvitzant), és evident la 
coincidència en millores de seguretat ciutadana 
i creació de policia local que duiem ambdós 
partits en el nostre programa.

Res millor, doncs, que posar-nos a treballar 
conjuntament tots els partits i regidors per 

fornir la veritable política de seguretat que 
correspon a un poble com el nostre de 6.800 
habitants. Tal i com reiteradament des de 
l’inici d’aquesta legislatura hem manifestat, 
els regidors d’ERC-AM estem a disposició 
de l’Ajuntament per aquelles questions 
cabdals que afectin la seguretat dels nostres 
veïns. Lamentablement i de moment, ni en 
les pressumptes “reunions de coordidació” ni 
en reunions amb veïns o forces de seguretat, 
s’ha volgut comptar amb els qui duiem al nostre 
programa millores en la seguretat que, no us 
càpiga cap dubte, teniem molt clar com aplicar. 
Més enllà de les fotos.

Riudoms, 20 de març de 2009

Encara que els ajuntaments no tenen cap 
competència en la construcció d’escoles, 
com a Govern Municipal responsable, seguim 
atentament les previsions de la Generalitat pel 
que fa a la construcció de la segona escola que 
li correspon a Riudoms.

En aquesta línia, hem fet diverses reunions amb el 
Departament d’Educació. Ara fa un any, el director 
dels Serveis Territorials va dir-nos clarament 
que la seva planificació era que la nova escola 
s’acabaria a finals de 2010. També ens va dir que 
per a construir-la calien 15 mesos i que havien 
disposar del solar, el juny de 2009.

Per a disposar d’un ampli marge de temps, 
l’Ajuntament de Riudoms, amb el vot favorable de 
tots els grups polítics, ja va acordar, molt abans 

del necesari, la cessió del solar, concretament el 
18 de setembre de 2008. Amb aquest important 
acord, el nostre ajuntament havia fet la seva part 
dels deures.

Tanmateix, hem seguit atents a l’estat en què 
es troba la tramitació per part de la Generalitat. 
Aquest 13 de febrer, en una altra reunió, se’ns va 
informar que la nova escola no estaria acabada 
fins el 2011, un any més tard del previst pel mateix 
Departament. Quan vam preguntar els motius del 
retard, se’ns va informar que era degut a la falta 
de diners que pateix la Generalitat.

Òbviament, en aquell mateix moment, ja vam 
manifestar el nostre absolut desacord per aquesta 
decisió presa pel seu compte.

A hores d’ara, la situació ens produeix una gran 
preocupació, malgrat que el Departament encara 
tindria temps de sobres de complir el calendari 
que s’havia marcat inicialment. Tenim una forta 
inquietud, doncs no percebem la voluntat dels 
responsables de la Generalitat de Catalunya de 
construir, a temps, la nova escola.

Al nostre poble, ja fa molts anys que van 
desaparèixer els barracots! 

Cal que després d’aquest estiu, la Generalitat, 
d’acord amb les seves responsabilitats i 
compromisos, comenci les obres i evitar 
que, tants anys després, tornin a posar-nos 
barracots a Riudoms!

Riudoms, 20 de març de 2009
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Presentació de la nova carretera entre Riudoms i Vinyols
El dimarts, 31 de març, a la sala d’actes de l’Epicentre Gaudí de Riudoms 
i el dimecres, 1 d’abril, al saló de sessions de l’Ajuntament de Vinyols, es 
va explicar el projecte de condicionament de la carretera que comunica 
Riudoms i Vinyols.

Les presentacions van anar a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous, 
president de la Diputació de Tarragona, del Sr. Josep M. Cruset Domènech, 
alcalde de Riudoms i del Sr. Josep M. Vidal Mas, alcalde de Vinyols.

Entre els dos actes es va informar a més de cent cinquanta persones, la 
majoria veïns usuaris, interessats en el projecte o amb finques que limiten 
amb la carretera.

Per a qualsevol poble és fonamental poder disposar d’unes bones vies de 
comunicació. Durant els darrers anys, degut a la insistència de l’Ajuntament 
de Riudoms, s’han fet importants actuacions en aquest sentit. 

En són propers i clars exemples la modernització de la carretera que 
ens comunica amb Reus, l’adequació de la carretera de Riudoms a Les 
Borges, la construcció de la rotonda a la primera entrada venint de Reus, 
l’eliminació dels encreuaments centrals a la segona i la tercera rotonda de 
la variant, l’adequació de la carretera del Parc Samà o, més recentment, 
la construcció del segon carril per accedir a la variant de Reus.

Ara toca fer possible la millora de la carretera de Riudoms a Vinyols. Tots 
sabem les condicions d’aquesta carretera: estreta, amb massa corbes i amb 
poca seguretat. Per a modernitzar-la, la Diputació de Tarragona ha decidit 
invertir-hi més de 720 milions de pessetes (més de 4,3 milions d’euros). 

La Diputació, d’acord i conjuntament amb l’Ajuntament de Riudoms, ha 
treballat molt detalladament el projecte de l’obra que correspon al terme de 
Riudoms, fent un esforç important d’identificació i valoració dels nombrosos 
recs, sifons, pouets, basses i mines i tots els altres serveis existents en 
el traçat de la carretera, per tal de poder-los reposar: desaigües naturals, 
telefonia, gas i electricitat, principalment.

Per tal de reduir al màxim les possibles molèsties, inevitables en aquest tipus d’obres, l’Ajuntament de Riudoms ha demanat a la 
Diputació de Tarragona que es comencin les obres a partir de la fi de les collites d’estiu (setembre 2009).

Característiques bàsiques del projecte
Pressupost de l’obra: 3.888.243 euros

Cost de l’adquisició dels terrenys d’ampliació: 434.223 euros

Inversió total: 4.322.467 euros (720 milions de pessetes)

Inici previst de les obres: setembre de 2009

Finalització prevista de les obres: octubre de 2010

Tram urbà de Riudoms: 340 m

Tram de carretera interurbana (entre Riudoms i Vinyols): 2 Km

Amplada total de la carretera (actualment té 5 m): 9 m

Gruix de la mescla bituminosa en calent: 12 cm

La carretera passarà de 5 m a 9 m i s’eliminaran molts revolts

Una carretera molt més segura

El primer objectiu és aconseguir una carretera més segura per als seus 
usuaris amb l’eliminació de tots els tombs perillosos, amb dos carrils de 
3,5 m d’amplada i 1 m de gual per costat, amb la millora dels accessos als 
nombrosos camins d’ús agrícola i amb un ferm que garantirà la màxima 
adherència dels vehicles.

Una entrada a Riudoms molt més arreglada

Quan s’acabin les obres, aquest accés al nostre poble, des de Vinyols, 
quedarà més il·luminat, amb un aspecte més modern, amb voreres àmplies 
i amb l’aigua canalitzada amb un col·lector per sota la carretera. Una altra 
entrada que dignificarà, encara més, la imatge de Riudoms.

Un accés molt més segur a la Urbanització Molí d’en Marc

L’accés a la urbanització es farà a través d’una rotonda de 40m de diàmetre, 
completament enjardinada, amb el que s’aconseguirà la disminució de la 
velocitat de la circulació així com la perillositat de l’encreuament actual.

El president de la Diputació va estar a les dues presentacions


