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Aquest nou equipament donarà servei a tots els propietaris  
de camions que vulguin aparcar els seus vehicles a Riudoms. 
Així es reduiran considerablement les molèsties de circulació  

o acústiques que aquest tipus de vehicles generen.

OBRE LES PORTES 
EL PÀRQUING MUNICIPAL  

DE CAMIONS
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A q u e s t s  d i e s , 
quan passem per 
davant les obres 
del Casal, segur 
que experimentem 
una  bar re ja  de 
sentiments...

Uns sentiments que 
potser barregen la tristor de veure com aquells murs i 
envans entre els que havíem passat tantes hores, han 
hagut de ser retirats, i alhora, l’alegria de veure com les 
obres per tornar a posar en servei el Casal Riudomenc 
avancen a un bon ritme. 

No fa massa, un veí em deia a l’ombra dels arbres de la 
Plaça i amb el Casal Riudomenc contemplant-nos des de 
la curta distància: “alcalde..., això és com quan se’t casen 
els fills... Estàs trist, doncs et marxen de casa i deixes 
de compartir-hi la vida diària, però estàs molt content i 
orgullós de veure com se t’han fet grans i comencen una 
nova vida i plena d’expectatives...”

I certament, és ben bé així! Tots els que hem passat part 
de la nostra vida a l’aixopluc de l’edifici del Casal hem 
vist amb malenconia com, pas a pas, es retirava la seva 
estructura... Però a la vegada, tenim la joia de pensar 
que el compte enrere per poder tornar a ser al Casal, ja 
ha començat!

Cada dia que passa és un dia menys, per a poder-nos 
tornar a asseure a les seves butaques, desitjant que 
s’aixequi el taló granat, amb l’emoció de veure una nova 
representació de teatre, un concert de música o una 
interessant xerrada...

Fa més de setze anys que a Riudoms no disposem d’un 
espai en condicions on poder fer aquest tipus d’activitats 
culturals. El camí ha estat llarg i fins i tot en algun moment 
desesperant, però ara podem tenim el convenciment 
que aviat el Casal recuperarà l’esplendor i la vitalitat que 
l’havia caracteritzat. 

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Els sentiments del Casal Riudomenc

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

Sanitat, Protocol,
Seguretat Ciutadana, Circulació

Horari de visites:
Dilluns de 19h a 20h

PER A PodER-vos donAR un milloR sERvEi, us REComAnEm quE Ens dEmAnEu CitA PRèviA
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Adequació de l’enllumenat de mas libori 
Mitjançant la consecució d’un acord entre l’ajuntament de Riudoms i els 
veïns dels carrers de La Solana i de Mas Libori, la Brigada Municipal ha 
portat a terme unes obres en la xarxa d’enllumenat elèctric que ha permès 
adequar-la a la normativa actual.

A punt, l’aparcament de camions
Quan els camions aparquen a l’interior d’una població generen certes 
molèsties que poden arribar a ser importants pel veïnat, com ara les 
dificultats per la circulació o la limitació de l’estacionament de grans 
camions.

Però, potser la situació més molesta és el soroll que causen quan, de 
molt bon matí, escalfen els seus motors per poder començar la jornada 
laboral. Aquesta pràctica, necessària pel bon funcionament dels vehicles, 
implica què, de vegades, els camions estiguin amb el motor en marxa 
durant una bona estona, impedint així el descans de tots els que hi viuen 
al voltant.

Així doncs, per tal de poder conjuminar el dret al descans de tots els 
veïns amb la tasca professional dels riudomencs que es dediquen a la 
conducció de camions i maquinària, l’Ajuntament de Riudoms ha habilitat 
un pàrquing públic per tal que hi puguin estacionar.

El solar destinat a aquesta funció és un solar d’equipaments situat a la 
zona industrial El Prat, de 5.722 m2, situat entre la variant i el Passeig dels 
Germans Nebot, en el que es donarà servei a més de 40 camions.

Durant aquest temps, s’ha procedit a l’adequació del solar, consistent en 
el tancament perimetral, la instal·lació d’il·luminació, la construcció d’una 
rampa d’accés, la consolidació i anivellament del terra, una plantada 
d’arbres i en la protecció de la mina de Sant Francesc que creua el solar, 
en diagonal. 

Quan el Ple de l’Ajuntament hagi aprovat el reglament que ha de regular 
l’ús d’aquest Pàrquing de Camions Municipal, els propietaris i conductors 
ja poden demanar el seu espai a les Oficines de l’ajuntament.

s’ha pintat la llar dels Jubilats
El pas del temps i l’ús continu de les instal·lacions de la Llar dels Jubilats havia 
anat deteriorant l’estat d’algunes parets i el sostre d’aquest equipament.

És per això que després de determinar amb l’Associació de Jubilats els 
colors amb què es pintaria l’interior de l’edifici, s’ha procedit a arreglar 
algunes esquerdes i cops a les parets i s’ha aplicat la pintura.

Aprofitant aquesta actuació, s’han pintat els marcs i les finestres per a una 
major protecció solar i s’han substituït diferents elements de la façana que 
podien representar algun perill.

L’acord és positiu per a tots els veïns de la urbanització

Del camí de Sant Pau neix un tram de camí que s’estreny i queda enfonsat 
entre dos marges. 

És per això que, degut a aquestes característiques especials la maquinària 
d’aplicació de l’asfalt no hi hagués pogut entrar i el camí no s’hagués pogut 
reasfaltar.

Després de parlar-ne amb els diferents veïns, la Regidoria d’Agricultura 
els va proposar fer el formigonat de manera manual.

Així doncs, fa unes setmanes, la Brigada Municipal va formigonar aquest 
tram, completant així l’adequació del ferm de la totalitat del camí.

La col·laboració conjunta, durant els darrers anys, entre els propietaris de 
les finques, l’Ajuntament de Riudoms i puntualment d’altres administracions 
públiques, fa que Riudoms disposi d’una de les xarxes de camins agrícoles 
més àmplia i més ben conservada de tot el Camp de Tarragona.

Pavimentació d’un tram del camí de sant Pau

La pavimentació dels camins millora els accessos a les finques
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Finalitza l’Hora del Conte 08/09 
L’edició que ha finalitzat es podria considerar com el curs de l’expansió 
d’aquesta gratificant activitat cultural.

El Grup Municipal de Lectura, amb la participació del personal de la 
biblioteca i la regidoria de cultura i, especialment, amb la inestimable 
col·laboració de 29 persones explicadores voluntàries, ha transportat, a 
través de la fantasia i de la lectura, als més dels 1.000 assistents d’enguany, 
cap al fascinant món dels contes, la cultura i la imaginació.

El curs vinent, farem un altre màgic viatge!

Riudoms, amb la cara ben neta
Ara fa quasi un any que es va portar a terme una intensa campanya per 
tal d’acabar amb les pintades que havien embrutat una part de les parets 
del nostre poble. Des de llavors, es fa periòdicament un repàs per tal de 
mantenir les parets sense pintades i deixar així el poble amb la cara ben 
neta.  

Per altra banda, s’ha fet un tractament a tots els elements de fusta del 
mobiliari urbà de Riudoms. Els jocs infantils, els bancs o les tanques de 
fusta s’han polit i posteriorment s’han repintat per mantenir o recuperar el 
seu aspecte original.

Durant aquestes setmanes s’ha constituït i reunit diverses vegades el Grup 
de treball per a la detecció i eliminació de les barreres arquitectòniques 
de Riudoms.

Aquest grup de treball està encapçalat per l’alcalde Josep M. Cruset. En 
són membres, per part del consistori, el regidor de circulació Francesc 
X. Bonet i el regidor de cultura Eudald Salvat i per part de l’Associació El 
Trencadís, Joan Andreu Fortuny, Signe Gustaffsson i Josep M. Salsench.

La funció principal d’aquest grup de treball serà elaborar un estudi per a la 
detecció de les barreres arquitectòniques a Riudoms, establir uns criteris 
de prioritat per a la seva eliminació i proposar solucions o alternatives que 
redueixin o eliminin aquests impediments.

Les conclusions d’aquest equip es prioritzaran i s’aniran aplicant allà on 
es consideri necessari.

Col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’Associació El trencadís

Grup de treball per a la supressió de les barreres arquitectòniques

És a la vista de tothom què, en els darrers anys, les zones verdes del 
poble han anat experimentant un creixement molt important. La secció de 
jardineria de la Brigada Municipal és l’encarregada de mantenir aquestes 
àrees verdes i solars municipals en òptimes condicions. 

De les feines que porta a terme aquesta secció, destaquen dues èpoques 
de l’any en què les feines són ben diferents. 

Durant l’hivern han predominat les tasques d’esporga i neteja, conjuntament 
amb les plantacions de nous arbres i millores a les zones verdes.

Ara, durant l’estiu, les feines que ocupen més temps són el manteniment 
dels sistemes de reg, l’aplicació dels tractaments fitosanitaris, la sega de 
les gespes, el retallat de les tanques vegetals i la neteja dels espais i solars 
públics.

Aquesta és una feina que requereix d’una adequada planificació i la seva 
correcta execució permet que els veïns i veïnes de Riudoms puguem gaudir 
d’uns espais verds i d’uns jardins en òptimes condicions.

la jardineria del poble, al dia

L’Hora del Conte s’ha ofert durant 23 dissabtes



Ajuntament de Riudoms 5

n abril i maig de 2009 n Núm. 71 n

Dimarts 12 de maig es va organitzar a Riudoms la XII Trobada de la 
Gent Gran del Baix Camp. L’acte va ser organitzat pel Consell Consultiu 
de la Gent Gran del Baix Camp amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Riudoms.

Unes 350 persones de tots els pobles de la comarca van arribar en autocar 
a Riudoms. La concentració es va fer a l’Església, on el President del 
Consell Consultiu i l’Alcalde els van donar la benvinguda a Riudoms.

Tot seguit, es va oferir un Concert de benvinguda, que va anar a càrrec de 
la professora de l’Escola Municipal de Música, la soprano Maria Escobar 
Felip acompanyada de la pianista Heidrun Bergander.

Tot sortint del concert, van poder recuperar forces amb un pica-pica a la 
plaça de l’Església i a continuació els assistents es van desplaçar fins la 
plaça de l’Arbre on es va fer una ballada de sardanes, mentre, repartits 
en diversos grups, es visitava la casa pairal dels Gaudí.

Riudoms acull la gent gran del Baix Camp

subvencions 2009
 a les entitats locals

Amics de Riudoms 1.050 €

AMPA CEIP Beat Bonaventura Gran 1.155 €

AMPA CEIP Cavaller Arnau 400 €

AMPA Escola Municipal de Música 788 €

AMPA IES Joan Guinjoan Gispert 840 €

Associació de dones La Bella Llar 1.298 €

Associació de Jubilats i Pensionistes 3.676 €

Associació de Puntaires Vol i Boixet 200 €

Associació El Trencadís 700 €

Associació Esportiva Riudoms 2.000 €

CERAP 3.451 €

Club Deportiu Riudoms 4.652 €

Club Patí Riudoms 2.055 €

Club de Petanca la Masia de Riudoms 630 €

Colla Gegantera de Riudoms 2.599 €

Coral Dolça Catalunya 650 €

El Taller de Riudoms 250 €

Escola de Futbol Baix Camp 2.525 €

Esplai del Casal Riudomenc 1.839 €

L’Avellana Blaugrana 150 € 

Ok Riudoms Club Esportiu 150 €

Guanyadors dels Premis Arnau de Palomar‘09
 Narrativa Breu, en categoria absoluta: Magda Juncosa, amb l’obra “Sort 

que has vingut, Queca”, dotat amb 250 euros.

 Narrativa Breu, en categoria de promoció juvenil: Paula Torrell, amb l’obra 
“Records”, dotat amb 200 euros.

 Pintura, en categoria absoluta: Isabel Torres, amb l ’obra 
“On sóc? II”, dotat amb 500 euros.

 Pintura, en categoria de promoció local: Josep M. Munté, amb l’obra “La 
balconada”, dotat amb 350 euros.

 Recull Fotogràfic: Cristina Úbeda, amb el projecte “Des d’un altre punt de 
vista”, dotat amb 700 euros.

 Investigació: Pere Martínez i Frederic Galliand, amb el projecte “Organització 
del territori de Riudoms en l’època romana”, dotat amb 1.000 euros.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
SOBREN EQUIPAMENTS O FALTA PLANIFICACIÓ ?

LA DEMOCRÀCIA RESPONSABLE

TEMPS DE CRISI, BON GOVERN

En els últims anys de creixement econòmic 
i millora del benestar de la població,  ha 
estat habitual que moltes famílies canviessin 
d’habitatge i optessin per comprar-se’n un 
de més gran, més ben situat o amb millors 
condicions de habitabilitat. És una opció lògica, 
certament una mica arriscada ja que has de 
tenir clar que has de fer amb l’habitatge que 
deixes buit.

Amb el vell edifici pots optar pel lloguer, per 
la venda o pensar en que en un futur pròxim 
altres membres de la teva família podran 
ocupar aquest mateix habitatge. A ningú no se 
li acudiria primer comprar o construir la casa 
nova sense haver pensat que se  n’ha de fer 
de la vella, oi?

Doncs últimament el grup municipal de 
CiU sembla que aquesta obvietat no la 
tingui gaire clara. Ens ho està demostrant 
repetidament amb diferents equipaments que 
té intenció de construir. Un exemple ben clar 
és la nova biblioteca  que ha de substituir a la 
“suposadament saturada biblioteca municipal” 
de la casa de cultura. En un dels darrers plens el 
grup del PSC-PM va preguntar al grup municipal 
de CiU què en pensava fer amb les instal•lacions 
buides d’aquest i d’altres equipaments i la 
resposta va ser, si més no desconcertant: “Ja 
ho veurem”. O un altre exemple el podem trobar 
amb el nou projecte del Casal Riudomenc, on 
suposadament a la planta baixa hi ha d’estar 
ubicada una nova llar dels jubilats. I de la vella, 
què en farem? Suposem que la resposta de CiU 

serà la mateixa: “Ja ho veurem”.

Si sumen aquests dos edificis esmentats als ja 
desocupats i que resten en desús o abandonats 
com l’edifici de les Monges, el mercat municipal,  
i els nous edificis amb un ús gairebé testimonial 
com l’epicentre Gaudí, podem pensar que 
l’equip de govern no té clar que abans de 
construir “una casa nova” s’ha de tenir clar què 
en farem de la vella. Cosa que  constata una 
evident falta de planificació.

Aquest article, notícies, enquestes i molt més 
els podreu trobar al bloc de PSC de Riudoms: 
http://pscriudoms.blogspot.com/.

Riudoms, 20 d’abril de 2009

Enguany se celebra el 30è anniversari dels 
primers ajuntaments democràtics des de 
la transició. Trenta anys de democràcia 
municipal són una fita digne de celebració. 
En multitud de municipis de Catalunya es pot fer 
un balanç satisfactori del progrés col·lectiu que 
s’ha anat assolint, i l’evolució en l’ús i aplicació 
de regles del joc democràtiques i participatives 
en la gestió municipal, és un fet en molts pobles 
del país.

Malauradament a Riudoms, després 
d’aquests 30 anys, els valors democràtics 
de participació, respecte i confiança en 
la gestió pública hi són absents més que 
mai. Amb la vigent majoria absoluta de CiU 
a l’Ajuntament, s’ha confirmat un estil de fer 
política basat exclusivament en la imatge i la 
propaganda. Un estil allunyat de la voluntat 

de participació dels consistoris dels primers 
anys on, discrepàncies polítiques a banda, es 
permetia un ampli debat en el si dels plenaris i 
tothom podia aportar a consideració les seves 
suggerències per un poble millor. Però es va 
torçar i fins avui, on els processos electorals 
cada quatre anys han deixat de ser un 
punt de partida pel treball responsable i el 
foment del comú esforç, per convertir-se en 
una campanya electoral constant des del 
govern municipal. Una campanya d’imatge 
contínua basada en propaganda i, allò que és 
més preocupant, dedicant enormes esforços 
a impedir la participació de la resta de càrrecs 
electes municipals que no comparteixen la seva 
opció política.

Oblida el govern de CiU que quan, per primer 
cop en 30 anys, s’impedeix el debat de mocions 

i propostes de millora pel sol fet de presentar-les 
els regidors d’ERC-AM, no només s’està faltant 
a la nostra condició de càrrecs electes, sinó a la 
totalitat dels veïns de Riudoms que es veurien 
beneficiats per aquestes mesures.

Ben al contrari d’aquesta actitud del “no perquè 
prové de l’oposició”, els regidors d’Esquerra-
Acord Municipal votem amb criteri a favor d’allò 
que pensem beneficia als riudomencs, tal i com 
demostren les actes del Ple.

Riudoms, 20 d’abril de 2009

Sovint us informem de com els interessos dels 
riudomencs estan en bones mans. En aquest 
moment de crisi, que sigui així és més important 
que mai.

Per aquesta raó volem fer-vos saber la manera 
de finançar les obres d’alguns Ajuntaments, així 
com el seu endeutament. Veureu com aquestes 
dades  ens avalen.

Per exemple, a Riudoms, quan fem inversions 
per la millora del nucli antic no s’obliga els veïns 
a pagar els costos. Tot i així, l’endeutament actual 
de Riudoms és molt menor que el de poblacions 
veïnes. Les dades són contundents:

A Reus, on l’Ajuntament obliga els veïns a pagar 
el 50% del cost de les obres, el seu endeutament 

és de 1.038,50 euros per habitant. A Tarragona, on 
els veïns paguen el 70%, tenen un endeutament 
de 962,48 euros per habitant. A Cambrils, on 
els ciutadans assumeixen un 60%, tenen un 
endeutament de 1.396,98 euros per habitant.

És rellevant que aquestes tres poblacions, que 
graven els ciutadans amb aquestes contribucions 
especials i que tenen un deute per habitant molt 
més elevat, estan governades per la mateixa 
agrupació de partits (PSC-ERC-ICV).

Si ens fixem en altres pobles d’una mida similar 
a Riudoms, trobem casos com La Selva, amb un 
endeutament de 1.830,09 euros per habitant o 
Móra d’Ebre amb 1.200,91 euros per habitant.

I a Riudoms, quina és la situació?

Només tenim un endeutament de 581,36 euros 
per habitant. Molt inferior als casos que us 
acabem d’explicar!

És ben segur que no som els únics que fem bé la 
feina. Hi ha altres poblacions que també fan bé 
els seus deures i tenen, com nosaltres, una sana 
situació financera.

Aquesta realitat és la què ens permet mirar el futur 
amb total confiança. Gràcies a que l’ajuntament 
encara té molta capacitat d’endeutament, 
sense posar en perill la seva salut econòmica, 
podrem fer front a les millores necessàries 
per Riudoms.

Riudoms, 20 d’abril de 2009
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

EINES CONTRA LA CRISI

COMPRA A CASA, VEN A CASA I FARÀS CASA

PER QUÈ NO EM PUC FER UN MASET?

El Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya va ajudar a 92 persones treballadores 
autònomes de la demarcació de Tarragona amb 
més de 431.415,08 euros per al seu finançament 
durant el 2008. Enguany, el Departament 
té previst destinar 12,8 milions d’euros a tot 
Catalunya per continuar donant suport als 
treballadors autònoms. 

Per tal d’adaptar aquests ajuts a l’actual situació 
econòmica, Treball ha introduït dues novetats 
en aquesta nova convocatòria. La primera és 
l’increment del 50% de la subvenció mitjana 
que reben les persones beneficiàries dels ajuts 
i la segona és que enguany és oberta a totes 
les persones que estan desocupades. Aquests 
ajuts tenen especial cura dels grups amb més 
dificultats com joves menors de trenta anys, 

dones, persones discapacitades i dones víctimes 
de violència de gènere. 

L’ordre d’enguany es divideix en 3 grans línies:

 a) Subvenció per a l’establiment de persones 
aturades com a persones treballadores 
autònomes. 
L’objectiu d’aquesta primera línia és facilitar a les 
persones desocupades l’inici de l’activitat com a 
treballadors autònoms o per compte propi. 

b) Subvenció per assistència tècnica
Aquest ajut és per finançar parcialment la 
contractació durant la posada en marxa de 
l’empresa, dels serveis externs necessaris per 
a la millora de l’exercici de l’activitat empresarial 
en les àrees d’organització, comercialització, 
producció, finançament o altres i especialment les 

accions destinades al foment de les agrupacions 
empresarials i les col·laboracions entre persones 
treballadores autònomes.

 c) Subvenció financera
Aquest ajut és per si la persona treballadora 
autònoma ha obtingut un préstec d’una entitat 
financera per invertir en la creació i posada en 
marxa d’una activitat, pot accedir a aquesta 
subvenció per reduir els interessos. 

Si voleu consultar la resta de condicions així com 
els imports dels ajuts que es poden percebre, 
ho podeu fer anant a aquesta pàgina d’internet  
www.gencat.cat/especial/einescontralacrisi/
cat/.
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A l’anterior Butlletí ens vam assabentar que 
a Riudoms disposàvem d’una mesa social 
a la que no s’havia convidat a formar-ne part 
ni a la resta de formacions municipals (ja és 
habitual en aquest Riudoms en positiu), ni a 
d’altres entitats que coneixen bé l’afectació de 
la crisi econòmica, com poden ser l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes o el jovent de La 
Calderera entre d’altres. Aquesta situació social, 
segons l’article de CiU: es fruit de l’especial 
situació de crisi i no era necessària en 
les situacions d’integració d’inmigració, 
de manca d’habitatge de lloguer o de 
la difuminació de valors en els joves 
riudomencs.

Tant és que als darrers plens de la legislatura 
passada s’aprovés una moció d’ERC-AM 
on es demanava una cosa tan senzilla com 

l’edició en tots els formats d’una guia on 
es referencies el comerç, els serveis 
i les associacions riudomenques que 
permetés donar a conèixer el poble als molts 
nouvinguts (encara l’esperem). Tant és que ens 
vanagloriem de disposar d’atractius turístics 
quan en un expositor només tenim vi i olives de 
la cooperativa del poble...de l’anterior alcalde. O 
que per la Fira omplim stands de producte foràni 
que es poden comprar al comerç local, o que 
els dijous el mercat s’ompli de verdures quan 
es pot facilitar la venda als pagesos locals. O 
que les subvencions i supressió de taxes només 
afecti la rehabilitació d’habitatges i no inclogui 
la dels establiments comercials, tal i com hem 
demanat els regidors de ERC-AM.

En un moment difícil com l’actual, la màxima 
responsabilitat de l’Ajuntament és estar al 

costat de veïns, empreses i comerços locals 
amb mesures reals i suports efectius, més enllà 
de la propaganda política.

L’edició d’aquest “magnífic “ Butlletí supera 
els 3000 € mensuals. Potser CiU es podria 
plantejar de reduir-ne edicions i destinar l’estalvi 
a bonificar serveis municipals en bé d’altre gent 
realment necessitada...
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La interpretació que els actuals responsables 
de la Generalitat de Catalunya fan de la Llei 
d’Urbanisme fa que sigui pràcticament impossible 
poder construir un mas en sòl agrícola.

Fins i tot, quan qui demana els permisos és un 
pagès o un propietari d’una finca de dimensions 
importants difícilment aconsegueix el permís per 
a poder fer un mas on poder-s’hi estar uns dies 
o èpoques de l’any.

Tots entenen que a Riudoms l’agricultura 
tradicional va lligada a l’ús d’aquestes típiques 
construccions. Una tradició que dóna valor afegit a 
les finques i que ha permès combinar l’explotació 
agrária amb la vida a les masies.

Com passa sovint la llei està pensada des de les 
capitals, on per la distància, perden la visió de la 
realitat local.

Des de Convergència i Unió pensem que cal fer 
un canvi en aquesta política.

La Generalitat de Catalunya ha de permetre donar 
una oportunitat als propietaris de finques que 
vulguin fer-hi una edificació.

Amb limitacions? És clar que sí! I exigint 
les que calgui per a que la construcció sigui 
mediambientalment correcte: una superfície 
mínima de finca, una estètica similar als masos 
tradicionals, l’obligació de depuració que eviti 
l’abocament de les aigües negres... En definitiva, 
exigint allò que calgui per a ser respectuós amb 
l’entorn... Però, també, donant una sortida a qui 
vulgui gaudir del terme.

Segurament, des de la distància, volen que 
els termes siguin els jardins de les ciutats. Si 

l’agricultura difícilment dóna per a viure, com 
volen evitar la degradació permanent de les 
terres?

Cal que la Generalitat treballi per a trobar 
solucions per a que els pagesos puguin viure de 
la terra, però a més cal que trobi una solució per 
a que qui volgui viure a la terra, ho pugui fer.

Així ho hem fet arribar al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, malgrat que tenim 
la sensació que no ens escoltaran i seguiran 
concebent els pobles com les zones d’esbarjo 
de les ciutats.
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lEs FEstivitAts dE PRimAvERA ...

... dEiXEn PAs A lEs FEstEs d’Estiu

Consulteu els programes d’actes i l’agenda d’activitats a www.riudoms.cat


