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www.riudoms.cat

Aquest estiu que se’ns està acabant ha estat protagonitzat per 

la gran participació col·lectiva en els esdeveniments socials.

Els Barris, la Festa Major de Sant Jaume i la Fira de l’Avellana, 

es complementen amb tot un seguit d’actes, ja siguin 

impulsats per les diferents regidories o sorgits de les entitats 

o agrupacions riudomenques: El Reviu les Places, l’Estiu 

Esportiu, els actes col·lectius a Sant Antoni o les diferents 

competicions esportives, ajuden a sentir-nos orgullosos de 

ser de Riudoms.

Per altra banda, s’han presentat les instal·lacions del Tanatori 

de Riudoms. Aquest servei oferirà, a tothom, la possibilitat 

de ser al poble mateix en el difícil moment que representa la 

pèrdua d’un ésser estimat.

INAUGURAT EL TANATORIINAUGURAT EL TANATORI
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Les Festes de Final 
de Curs de l’Escola 
Municipal de Música, 
de la Llar d’Infants 
Municipal Picarols, 
de  l ’Esco la  Beat 
Bonaventura Gran, 
de l’Escola Cavaller 
Arnau i de l’Institut 

Joan Guinjoan i Gispert. La 2a Trobada Internacional de 
gegants amb la commemoració dels 10 anys del bateig 
del gegant Antoni Gaudí, xerrades i la cercavila amb la 
presencia d’agrupacions de les nostres terres i de Costa 
Rica. La festa de Sant Joan amb la portada de la Flama 
del Canigó i la foguera a la Plaça de l’Església. La 3a 
Trobada de Puntaires. Els Diumenges Gaudinians a 
l’Epicentre Gaudí. El concert de final de temporada de la 
Coral Dolça Catalunya.

La Festa de Barris amb la cercavila del canó, els jocs 
de cucanya, unes quatre mil persones sopant a la fresca, 
els balls a cada barri, la Rua de lluïment, el ball de Barris 
a Sant Antoni i l’elecció de la Pubilla i l’Hereu 2009. Els 
dimecres del Reviu Les Places amb unes quatre mil 
cinc-centes persones assistint a la música tradicional dels 
Va de Vent, els playback del Grup Independent d’Art, la 
dansa de l’Esbart Sant Martí i els monòlegs de l’actor i 
humorista Pep Plaza.

L’Estiu Esportiu amb la gimnàstica a la fresca tots els 
dimarts i dijous de juliol, les caminades nocturnes pels 
camins del terme dels divendres de juliol, la jornada popular 
de tennis taula, les 24 hores de futbol sala femení, les 24 
hores de futbol sala masculí, les 24 hores de futbol 7, la 
jornada Mulla’t per l’esclerosi múltiple, la triatló familiar i les 
activitats a la piscina, el torneig Antoni Gaudí d’hoquei i la 
festa de final de curs de l’handbol i la del futbol base.

La Festa Major de Sant Jaume amb la tronada i el repic 
de campanes de començament de festa, el concert i el 
ball de festa major, les Ulé Barraques, la solemne missa 
i processó, el Correfoc, la Bicicletada popular amb més 

de mil dues-centes persones inscrites i l’espectacle 
d’animació infantil. La Mare de Déu d’Agost.

Els Sopars a Sant Antoni de l’Associació de Jubilats, els 
solidaris de Mans Unides i de La Lliga Contra el Càncer i 
el popular d’Amics de Riudoms. El Cinema a la Fresca 
de cada dijous a Sant Antoni. L’Escola de Lleure amb 
tot tipus d’activitats pels més petits del poble. La cloenda 
dels actes de celebració dels 30 anys del CERAP. Les 
colònies de l’Esplai.

La 29a Fira de l’Avellana i 410a Fira de Sant Llorenç 
amb més expositors que mai, les Jornades Tècniques, el 
13è Curs de la cuina de l’avellana, la Caminada nocturna 
Les Llàgrimes de Sant Llorenç, la Festa de quintos, el 
Torneig de natació, el Mercat d’intercanvi i el dinar ecològic, 
l’Agermanament amb la Fira de l’Avellana de Brunyola, 
el 1r Torneig d’Scalèxtric, l’Open caní d’Agility, la mostra 
de cuina amb Productes Locals de Qualitat, l’actuació 
castellera,  la donació de sang, el Concert i el Ball de Nit, 
l’Anar a Mar, la Cursa Popular de Cavalls, la visita guiada 
Coneix Millor Riudoms, la xerrada Catalunyam!, el Torneig 
de futbol, el Torneig d’Enganxe, la 25a Cursa de portadors 
de sacs d’avellanes i l’Special Olimpic de relleus, els 
Premis Agraris, l’actuació final dels Grallers i Gegants de 
Riudoms, el rom cremat, la publicació del llibre dels 30 
anys del CERAP, la presentació i venda de la confitura 
d’avellana, d’avellanes torrades de Riudoms i garapinyades, 
les diferents exposicions de col·leccions riudomenques i la 
promoció de productes agrícoles de Riudoms a l’estand de 
l’Ajuntament.

La suma dels actes organitzats per l’Ajuntament, 
particulars  i les diverses entitats del poble han fet 
que aquestes setmanes d’estiu Riudoms hagi estat 
un bullici continuat de tot tipus d’activitats. És per 
això que en nom de les entitats, dels voluntaris i de 
l’Ajuntament de Riudoms us vull donar les gràcies per 
la vostra massiva participació. Sense cap mena de 
dubte, avui Riudoms és un poble més viu que mai!

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde

Edita

Ajuntament de Riudoms
Carrer Major, 52
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www.riudoms.cat
ajuntament@riudoms.cat

977 85 03 50

FotograFia

Ajuntament de Riudoms
Jordi Miquel Jové

Josep Anton Carranza
Antoni Parès Subietas 

Sergi Samarra Gas
Centre Actiu

imprEssió

Taller Gràfic Òfset, SL

dipòsit lEgal

T-167/03

tirada

2400 exemplars

distribució gratuïta

Riudoms, un poble més viu que mai!

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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Riudoms Reviu les Places 2009
La programació cultural d’estiu Reviu les Places ha aplegat novament a petits 
i grans al voltant dels escenaris naturals que són les nostres places. En la 
confecció de la programació, any rere any, es té compte que no hi manquin les 
produccions del territori i els espectacles més representatius de les diferents 
arts escèniques que es poden representar en espais a l’aire lliure.

Com ja és habitual, enguany es van tornar a repartir entre el públic els ventalls 
del Reviu, que ajuden a fer més suportable el rigor de la canícula estiuenca.

La complexitat tècnica de la majoria dels espectacles programats condiciona 
l’espai que s’acaba decidint com a definitiu, motiu pel qual no totes les 
places poden acollir les actuacions amb les millors garanties de comoditat 
per al públic i dels artistes.

A partir de l’endemà de l’última actuació, ja hem començat les tasques 
de preparació de la programació del Reviu les Places 2010.

El conegut actor Pep Plaza va omplir el recinte de Sant Antoni amb el seu bon humor

La música dels “Va de Vent” va encetar el Reviu,  a la Plaça de l’Om

Una cinquantena de persones participen en els seus playbacks Pep Plaza va adaptar perfectament el seu monòleg a Riudoms

El Grup Independent d’Art va fer disfrutar la Plaça de la Palmera

Espectacle de dansa amb l’Esbart Sant Martí, a la Plaça de l’Església
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la Festa Major de Sant Jaume...
El conjunt d’actes que ha donat forma a la Festa Major de Sant Jaume 2009 
ha estat una plataforma en la que la diversitat i la participació ha pretès 
oferir un espai d’esbarjo per tal de combatre la monotonia estiuenca.

Des de l’exposició El foc festiu al Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre, en la que s’ha volgut donar un clar suport a les manifestacions 
festives basades en la pirotècnia en aquests moments de debat sobre la 
nova legislació que les regularà, fins al ball de revetlla amb l’Orquestra 

Rosaleda, la segona edició de les Ulé Barraques, el Correfoc i la Bicicletada, 
passant pels actes religiosos en honor al patró de Riudoms i l’espectacle 
d’animació pels més menuts, en tots s’ha perseguit l’objectiu de seduir a 
qui n’ha volgut prendre part, convertint Riudoms en el pol d’atracció festiu 
de la comarca durant tot el cap de setmana de Sant Jaume. La inestimable 
i ferma implicació de moltes entitats del municipi en l’organització d’una 
gran part dels actes programats ha donat com a resultat un conjunt d’actes 
sòlids i molt concorreguts.

La carretillada final sempre és molt espectacular

La tradicional revetlla de Sant Jaume a Sant Antoni Sorprenent aspecte visual de l’Església

La Comisió de Barraques ha organitzat, amb gran èxit, les segones Ulé Barraques de Riudoms. L’enhorabona!
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...fa bellugar tot Riudoms

Més de 1.200 persones es van inscriure a la 18a Bicicletada
La Plaça va acollir les taules i jugadors de ping-pong El patró de Riudoms, Sant Jaume Apòstol, en processó

Els 18 anys de la bicicletada van anar acompanyats per la major participació!
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Carles Bassaganya va inaugurar la Fira

La gran participació a la Fira de l’Avellana fa de Riudoms el centre de les nostres comarquesLes autoritats tallant la cinta inaugural

El premi “Fira de l’Avellana 2009” per a Unió Agermanament amb la Fira de Brunyola L’entrada simbolitzava l’escut de Riudoms

Concurs de productes agrícoles 25 anys de la Cursa de Sacs de Riudoms Tots els participants a la 25a Cursa de Sacs

A Riudoms ens hem firat!

Els premiats a la 29a Fira de l’Avellana i 410a Fira de Sant Llorenç
Premi “Fira de l’Avellana 2009”

Unió Corporació Alimentària

9è Concurs del Conreu de l’Avellaner

Olga Benavent Llorens

10è Concurs de Productes Agrícoles

Millor Fruita (pomes):  Albert Vidal Gil

Millor Verdura (planta de tomacons): Joan Ramon Gavaldà 

Producte més original (castanyes): Pepito Gil Gispert 

Concurs de Cartells

Primer Premi: César Carballeda Moreno

Accèssit local: Montse Gili Llurba

25a Cursa de Portadors de Sacs d’Avellanes

1r classificat i guanyador de la Combinada: Sergi Martín García  

2n classificat : Jesús Callejón

3r classificat: Carles Guillemat

4r classificat: Felipe Prieto Sánchez-Ajofrín

5 classificat: Jordi Font Corts 
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la Fira de l’Avellana és el fruit de la implicació de tot el poble.

Agraïm la vostra participació i desitgem que l’hagueu viscut plenament.

Curs de la Cuina de l’Avellana Visita als Vivers i Jardineria Jordis Exposició dels productes de Riudoms

L’Ajuntament promocionant productes locals Participants al ”Coneix Millor Riudoms” Exposició de càntirs de la família Teixell

Punt de creu de senyores de Riudoms La Diputació va promocionar l’Avellana Prova de la Copa de Catalunya d’Enganxe

Guanyadors de la Cursa Popular de Cavalls El tenis taula es va disputar en 9 taules Emoció en el Torneig d’Scalèxtric

Participants al 7è Anar a Mar fins a Cambrils Actuació final de gegants i grallers Per acabar la Fira, una mica de rom cremat!
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l’Escola de lleure 2009

L’empresa Serveis Funeraris Mena és una empresa familiar que ofereix 
serveis funeraris a diverses poblacions tarragonines.

Després de la seva implantació inicial a Riudoms, ara ha tirat endavant la 
construcció i posada en servei del Tanatori de Riudoms.

Aquest modern edifici, situat al C. de Lluís Companys i Jover, 7, del Pol. Ind. El 
Prat, disposa de 3 sales de vetlles, així com altres serveis complementaris.

Les instal·lacions van ser presentades el dissabte 25 de juliol amb la presència 
del propietari de l’empresa, Francesc Mena Margalef i de l’Alcalde.

un nou equipament a l’abast dels riudomencs

Un altre any, més de 100 nens i nenes han participat en l’Escola de Lleure 2009, amb la col·laboració d’una quinzena de monitors

El Tanatori de Riudoms disposa de 3 sales de vetlla, un ampli vestíbol i altres serveis integrals

Una vegada el propietari i l’Alcalde van haver destapat la placa i mossèn Pasqual Gasol va beneïr el tanatori, es van visitar les instal·lacions



Ajuntament de Riudoms 9

n juliol i agost de 2009 n Núm. 73 n

la Mitja de l’Avellana 
El Grup Atlètic M’agrada córrer i la Secció 
d’atletisme del CERAP organitzen la 2a Mitja 
Marató de Riudoms 09 i 1a Cursa Popular de 
10 Km què, en l’època de la collita de l’avellana, 
diumenge 20 de setembre, transcorrerà a través 
dels camins i carrers a través dels quals es fa la 
tradicional recol·lecció de la nostra fruita seca. 

Més informació: www.cerap.net, mitjaderiudoms@
gmail.com i Josep Bes: 649 574 850. 

la lectura al vostre abast
Bibliopiscina’09

Un any més s’ha tornat a posar en marxa el servei de Bibliopiscina. En els 
horaris d’obertura de la piscina de Sant Antoni, aquest servei permet als 
lectors disposar còmodament de materials de lectura, que es van renovant 
periòdicament, a partir del fons de la Biblioteca Municipal “Antoni Gaudí”.

El CERAP ofereix el servei de BOOKCROSSING

El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar compta amb un 
nou servei gratuït d’intercanvi de llibres. Aquesta nova oferta cultural es 
fonamenta en el cada vegada més conegut sistema de “bookcrossing”, 
consistent en la pràctica de deixar llibres en llocs públics per a què puguin 
usar-los altres lectors.  

Batejat per la pròpia entitat amb el nom de “creuallibres”, el servei compta 
actualment amb una prestatgeria exclusiva de 66 títols, cedits en gran 
part per la Biblioteca Municipal “Antoni Gaudí i Cornet”, a més d’algunes 
donacions de socis. Per a poder participar en l’intercanvi cal deixar un altre 
llibre de similars característiques i bon estat, omplint un breu formulari.

Tots els exemplars es registraran regularment a www.llibreslliures.com i a 
www.bookcrossing.com. 

canvi de presidents
Aquest estiu s’ha produït el relleu en la presidència de tres 
entitats riudomenques.

En la Lliga contra el càncer de Riudoms, M. Isabel Plana 
Piller ha agafat el testimoni de l’anterior presidenta M. 
Teresa Ferraté Rofes. 

A la Cooperativa Agrícola de Riudoms, Josep M. Escoda 
Gil ha deixat el càrrec i a partir d’ara, el president és 
Salvador Gras Gispert.

A les eleccions a la presidència del Club Deportiu Riudoms, 
es van presentar dues candidatures. De la votació en va 
resultar elegit nou president del CD Riudoms el Josep M. 
Llaó Franquet.

Els màxims encerts en aquesta nova etapa a tots 
plegats.

Properes donacions
Les delegades de l’Associació de Donants 
del Baix Camp informen que la propera 
donació de sang tindrà lloc el dilluns 21 de 
setembre, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, a la 
Casa de Cultura “Antoni Gaudí” de Riudoms 
(C. del Beat Bonaventura, 73). La següent 
oportunitat serà dilluns 14 de desembre.

Normes de la donació de sang: per qüestions fisiològiques, els homes poden 
fer fins 4 donacions per any i les dones fins 3 donacions per any.

Així mateix, per tal d’intentar trobar un donant compatible per en Joel, un 
nen de Cambrils que li cal urgentment un transplantament de medul·la òssia 
per a conservar la vida, aquest dilluns 21 de setembre, qui ho vulgui, podrà 
rebre informació de com fer-se donant de medul·la òssia. 

Salvament i Socorrisme
Els representants r iudomencs de 
Salvament i Socorrisme que aquest estiu 
han participat als campionats d’Espanya 
celebrats a Màlaga i València han obtingut 
un grans resultats. 

Pel que fa a Amics de Riudoms en la 
categoria cadet, el Marc Ferratges Gimeno 
va aconseguir la medalla d’argent en la 
prova de banderes. En la categoria junior 
l’Aloma Guerrero Munné va obtenir la 5a 
posició en la prova de 90 m esprint.

Per altra banda, l’Aroa Gertrudix Prieto, 
del CN Vila-seca, va obtenir un 6è lloc 
en la prova de maniquí i un 7è lloc en la 
prova de supersocorrista. L’Adrià Aragonès 
Pedrola, CN Reus Ploms, va obtenir en 
la prova de relleu 4 x 50 tub de rescat la 
medalla d’argent.

Marc Ferratges al podi

VENDA DE TIQUETS:
Ajuntament de Riudoms

Forn Jansà
Forn Domingo

Forn Domingo-Pellicé
 Forn Rovira
Forn Cruset

Forn del Colomer
Croissanteria M. del Carme

Pastisseria Ventura
Caves Marc Vidal

Ho organitza

Ajuntament de Riudoms

TIQUET ANTICIPAT: 5 EUROS
TIQUET EL MATEIX DIA: 7 EUROS

Sardinada
popu lar

Sardinada

Lectura de poemes
Música i cançons
Ballada de sardanes
Rom cremat

popu lar
DIVENDRES 11 DE SETEMBRE

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
A PARTIR DE LES 20.30h

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

A PARTIR DE LES 20.30h

l’11 dE SETEMBRE, 
PEnJA lA SEnYERA! 
Els actes programats en motiu de la 
diada nacional de catalunya pretenen 
la participació de tothom en aquesta 
festa d’identitat col·lectiva.

consulteu el programa d’actes 
 o el web www.riudoms.cat.
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
TRENTA ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

RIGOR, TREBALL I RESPONSABILITAT PEL MILLOR FINANÇAMENT 
POSSIBLE PER CATALUNYA

LA SEGURETAT MILLORA GRÀCIES A TOTHOM

No fa gaires setmanes s’ha esdevingut el 
30è aniversari de la constitució dels primers 
ajuntaments democràtics, després de la 
llarga i fosca nit del franquisme. L’any 1979 
els ciutadans van poder  elegir directament 
els seus representats municipals d’una forma 
lliure i democràtica. Va ser un procés essencial 
per tal de convalidar un sistema representatiu 
semblant a altres països que ja tenien aquest 
sistema d’elecció plenament consolidat.

A Riudoms, igualment que als altres pobles i 
ciutats de l’Estat Espanyol, fa trenta anys els 
ciutadans van escollir  aquells que es farien 
càrrec d’administrar la Casa de la Vila. 

A d’altres llocs aquest esdeveniment s’ha 
celebrat amb la solemnitat que l’efemèride 
demanava. Al nostre poble, però l’equip de 

govern que administra el nostre ajuntament, no 
ha pensat cap acte ni ha fet res especial per 
recordar la primera vegada que, després de 
molts anys, es tornava a triar democràticament 
la composició de la nostra corporació. No ha 
sortit ni una simple nota recordatòria en aquest 
Butlletí. Només se n’ha fet esment a l’escrit de 
l’altre grup municipal que com nosaltres estan a 
l’oposició i  per això, tant uns com els altres, amb 
un marge gairebé  nul per organitzar qualsevol 
acte des de les instàncies municipals. 

Un fet com aquest mereixia ser recordat i 
també retre el merescut reconeixement a tots 
aquells que en el decurs d’aquest trenta anys 
han format part de les respectives corporacions 
municipals. Les persones que han perdut 
un temps molt valuós de les seves vides per 

dedicar-lo al bé comú, mereixien un homenatge 
per part de l’actual consistori i aquesta era 
l’ocasió adequada. 

L’actual equip de govern de CiU ha ignorat 
totalment aquest aniversari i aquesta gent i 
no ha volgut saber res d’un fet tan important 
per la nostra vida col•lectiva, com va ser la 
recuperació dels ajuntaments democràtics. Amb 
aquests detalls es deixa a entreveure quina 
és la seva manera de pensar i d’actuar.  Que 
cadascú en tregui les seves conclusions.

Riudoms, 20 de juliol de 2009

Esquerra Republicana de Catalunya ha 
donat una mostra de maduresa política i 
de responsabilitat de país forçant el millor 
acord de finançament de la història.

En el marc d’un Estatut encotillat des d’un inici, 
i retallat a la baixa després del pacte Mas-
Zapatero, Esquerra marca la pauta per assolir 
el màxim sostre en l’acord econòmic amb el 
govern central.

Bona mostra del paper cabdal d’Esquerra en el 
pacte, el constitueixen, no tan sols els articles i 
declaracions enverinades (i envejoses) que hom 
pot copsar de la premsa estatal més rància, sinó 
allò que és més important: el reconeixement de 
cambres de comerç, patronals, sindicats i resta 
de societat civil que coincideixen en atribuïr a 
la fermesa i responsabilitat d’ERC el gruix dels 
mèrits.

Uns agents econòmics i socials davant els quals 
s’ha quedat sola la oposició de CiU (coincidint, 
això sí, amb el Partit Popular).

De fet, que l’acord de finançament per Catalunya 
al qual s’ha arribat és indiscutiblement el millor, 
ara per ara, ho reblen determinades pistes, com 
el silenci en les hores posteriors de Duran i Lleida. 
Una llàstima que, davant la responsabilitat de 
país d’Esquerra, Convergència i Unió hi hagi 
contraposat l’ambició de partit. Una jugada 
difícilment explicable per qui, de bona fe, 
confiava en la responsabilitat nacional de CiU. 
Ni fent sortir dies més tard al President Pujol a 
llegir un paper sense possibilitat de preguntes 
(una utilització ben trista del Molt Honorable). 
Malgrat que el fet d’estar a l’oposició permeti, 
posats a demanar, clamar per un concert 
econòmic amb gust a maduixa, el cert es 

que cabria esperar més d’un partit que aspira 
a tornar a governar. Encara que siguin els 
mateixos que van pactar l’acord econòmic del 
Majèstic a canvi de fer president Aznar. O que 
van vulnerar, cada dia dels 25 anys de govern, 
el mandat estatutari de fer una llei electoral 
catalana.

Riudoms, 20 de juliol de 2009

De vegades es presenten problemes que, 
tot i que l’Ajuntament s’hi posa a treballar 
immediatament, la seva solució necessita 
temps. Un clar exemple el tenim en l’onada de 
robatoris en l’àmbit rural dels mesos de gener 
i febrer, els quals van causar una important 
alarma entre els veïns. 

En aquell moment, l’Ajuntament, va engegar un 
seguit de mesures que el temps ha demostrat 
del tot efectives. Tal i com ja es va informar 
en el seu moment, es va establir un protocol 
d’actuació conjunta entre la Guàrdia Urbana i 
els Mossos d’Esquadra. Aquest fet, sumat a la 
mobilització de tots els recursos per part dels 
agents locals van donar un molt bon resultat.

Les dades estadístiques corroboren aquest 
fet: la intervenció conjunta ha fet que en el 

segon trimestre de l’any s’hagin reduït en un 
67% els delictes contra la propietat. A més 
a més s’han detingut un nombre important 
de delinqüents i s’ha recuperat material 
sostret.

Això no vol dir que hi hagi garanties absolutes 
de que no tornem a patir una onada de 
robatoris. Però la Guàrdia Urbana està treballant 
permanentment per tal de fer possible que 
aquesta situació es mantingui i fins i tot 
millori. 

De fet, un cop normalitzada la situació, la feina 
més important és la prevenció. Per aquest 
motiu s’ha establert un sistema permanent de 
patrulles conjuntes entre Mossos i Guàrdia 
Urbana. Aquestes patrulles tenen una acció 
dissuasòria i a més permeten una actuació 

immediata en cas de necessitat.

Malgrat tot això, el resultat aconseguit no és 
només mèrit de les administracions. L’èxit 
aconseguit també és gràcies a la col·laboració 
ciutadana, i sobretot a la implicació dels 
pagesos. Els veïns de Riudoms no només han 
col·laborat a l’hora de facilitar tota la informació 
necessària per les investigacions, sinó que a 
més a més han estat pacients i han donat el 
temps i el crèdit necessari als agents per tal de 
poder fer la seva feina.

De ben segur que sense aquesta col·laboració 
entre totes les parts els resultats no haurien 
estat els mateixos. 

Riudoms, 20 de juliol de 2009
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
DUES INFORMACIONS IMPORTANTS

PER UNA DIADA NACIONAL D’ENTESA MUNICIPAL

UN ESTIU DE 09!

El Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural (DAR) avançarà, durant el més 
d’octubre, el pagament del 50% de l’ajut de 
Pagament Únic un cop efectuats tots els 
controls corresponents.

El pagament d’aquests ajuts es pot fer efectiu, 
dins dels terminis que marca la normativa 
comunitària, entre l’1 de desembre de l’any en 
curs i el 30 de juny de l’any següent. Enguany 
i com una de les mesures per fer front a la 
crisi econòmica, la Comissió Europea ha 
autoritzat als Estats membres que puguin fer 
un avançament de l’ajut de Pagament Únic a 
partir del 15 d’octubre. Fins ara, el pagament 
d’aquest ajut s’efectuava durant el mes de 
gener de l’any següent a la seva sol.licitud. El 
pagament del 50% restant de l’ajut s’efectuarà 

durant el mes de gener de 2009, mes en què 
habitualment s’ha efectuat el pagament les 
altres campanyes.

Amb aquest repartiment, del 50% al 2009 i 
50% al 2010, també s’aconseguirà disminuir 
la càrrega fiscal sobre els sol·licitants. A 
partir d’ara, el DAR té la voluntat d’efectuar el 
pagament de l’ajut de pagament únic el mes de 
desembre de cada any, és a dir, durant el primer 
mes que ho permet la normativa.

L’import que anualment es paga, depèn entre 
d’altres del nombre de drets sol·licitats cada 
any. Durant aquest any 2009 i prenent com 
a referència la campanya 2008, l’import total 
pot ascendir entre els 180 i els 200 milions 
d’euros.

El Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DPTOP) ha iniciat el procés de 
licitació de la carretera T-310 entre Riudoms 
i Montbrió del Camp (Tarragona).

Els treballs consistiran principalment en la 
millora del paviment i les interseccions per 
incrementar la seguretat i fluïdesa del trànsit, 
segons va informar la Conselleria.

D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat 
continua amb la seva aposta per la millora de 
les infraestructures, millores que afecten molt 
positivament  tots els ciutadans i en aquest 
cas que comentem particularment  tots els 
riudomencs.

Riudoms, 20 d’agost de 2009

De les múlt iples mocions i  propostes 
presentades pel grup municipal d’ERC-AM, 
gairebé la totalitat han estat desestimades per 
la majoria absoluta de CiU. Fins i tot, més en 
aquest darrer període consistorial que en els 
anteriors. Les relatives a l’adeqüació dels 
bonys antivelocitat a la normativa vigent, la 
perllongació de l’escola de lleure durant el 
mes d’agost o l’adaptació de l’Ajuntament 
a la normativa d’accessibilitat per a les 
persones discapacitades són algunes de les 
propostes negades pel govern municipal de 
CiU. D’altres propostes rebutjades, han estat 
després realitzades: l’aparcament de camions 
o la reparació del nyap de les escales que duen 
als porxos.

Hi ha però un altre grup de propostes que sí 
s’han acceptat pel govern municipal..., però 

que mai s’han dut a terme (entre les quals 
l’edició d’una guia comercial local que fa anys 
que esperem).

D’aquest darrer grup el gruix l’ocuparien els 
reconeixements d’identitat nacional: ubicació 
d’una placa commemorativa a la casa dels 
germans Nebot, dedicar un carrer a Vicenç 
Albert Ballester, creador de l’estelada (l’onegen 
fins i tot les joventuts convergents), o la 
col•locació d’aquesta en el seu centenari, com 
van fer centenars de municipis. Menció a banda, 
mereix la negativa de lluïr la senyera en els 
equipaments de titularitat municipal (potser per 
l’estat en que es troben alguns).

En un moment en que Catalunya encara 
diversos reptes fonamentals pel seu 
reconeixement nacional, els ciutadans 

reclamen menys política partidista i més 
país. Des d’ERC-Acord Municipal, reclamem 
una veritable actitud positiva on entitats i 
ajuntament, en ple i sense excepcions, actuem 
en clau nacional, defensant els nostres símbols 
i homenatjant conjuntament  aquells que van 
defensar les nostre llibertats.

Potser superada la prevenció del govern de CiU 
de realitzar aquest treball conjunt, es pot deixar 
anar i treballar, més enllà de l’interès del propi 
partit, i posar en valor les capacitats i propostes 
de tots per un Riudoms millor.

Riudoms, 20 d’agost de 2009

Tot i que l’estiu encara és ben viu, quan passa 
la Fira sentim una calma que ens convida a fer 
balanç. Per a valorar l’acceptació dels actes 
estiuencs ens podem fixar en la gran assistència 
i participació veïnal de la majoria d’activitats. 
Així, gràcies a la vostra implicació i col·laboració, 
aquest estiu ha estat un gran èxit. També, a través 
dels comentaris de suport que ens feu, creiem que 
aproveu les propostes que us presentem.

Però n’hi ha alguns què, a l’ombra de la crítica 
fàcil, continuen sent la negació de tot el que motiva 
i engresca la resta de riudomencs. L’Oposició 
desqualifica, per exemple, la Fira definint-la com 
un “un poti poti festiu i sorollós”.

Sempre, la Fira ha estat, i ha de seguir sent, un 
aparador multisectorial. Està clar que el primer 

objectiu de la Fira és donar a l’avellana i al món 
agrari la importància que es mereix. Per això, 
aquest any hem convertit l’estand de l’Ajuntament 
en un espai de promoció de la millor fruita i 
verdura dels pagesos de Riudoms, venent-hi més 
de mil quilos de producte local. Però, a la vegada 
no s’ha d’obviar els altres sectors econòmics i 
socials que conformen el Riudoms del segle XXI, 
els quals també han de tenir cabuda a la Fira. És 
per això, doncs, que la titllen de “poti poti”? I que 
la Fira sigui festiva i animada, no és també una 
de les demandes dels riudomencs? Només cal 
fixar-se en les cares d’alegria dels més petits, i 
perquè no dir-ho, dels que no ho són tant!

Així doncs, els regidors de CiU seguirem donant 
suport a les iniciatives que signifiquin progrés 
i benestar, malgrat que l’oposició, moguda per 

interessos de partit, segueixi aixecant el NO com 
a únic argument de la seva crítica.

Aquest estiu ha estat un èxit gràcies a tots els 
que heu participat en les activitats socials, 
festives, culturals o esportives. El vostre suport 
i la vostra assistència fa que ens sentim encara 
més motivats per a continuar treballant en aquesta 
línea i esforçar-nos per a oferir-vos una millor 
oferta lúdica i cultural.

Riudoms, 20 d’agost de 2009
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l’Estiu Esportiu 2009

Sota el concepte d’Estiu Esportiu s’han agrupat i coordinat les diferents propostes esportives 
que han tingut lloc aquest juliol al nostre poble.

Algunes d’elles compten amb una llarga tradició a Riudoms, a les quals s’han afegit altres idees 
que pretenen oferir uns moments de diversió i frescor, tot practicant esport. l’èxit i bona acollida 
que han tingut aquestes propostes asseguren la seva continuïtat en properes edicions.

Durant 4 divendres de juliol es van recórrer diversos camins del terme Els dimarts i els dijous es va poder practicar gimnàstica a la fresca

Van ser molts els riudomencs que es van afegir a caminar durant els vespres de juliol

Activitat de Pilates al Pavelló Municipal Activitat d’Spinning al Camp de Futbol


