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A mesura que va 
avançant aquesta 
legislatura, es van 
visualitzant els 
resultats de la feina 
feta i com els diferents 
compromisos que vam 
adquirir amb vosaltres 
es van materialitzant.

En aquesta línea, en el darrer Ple Municipal vam 
aprovar la transformació de l’actual cos de vigilants 
en el cos de la Policia Local de Riudoms.

De fet, amb l’arribada dels Mossos d’Esquadra a les 
nostres terres, i la major dotació de recursos que hem 
destinat a la Guàrdia Municipal, en aquests moments 
tenim l’índex de delinqüència més baix dels darrers 10 
anys.

Però malgrat aquest fet, volem anar un pas més enllà i 
poder-vos oferir encara unes majors garanties en quan 
a la vostra seguretat.

És per això què, des del començament de la legislatura, 
hem anat treballant conjuntament amb la Conselleria 
d’Interior de la Generalitat, per tal de poder-nos adequar 
als requisits que marca la Llei de Policia de Catalunya.

Ara, un cop hem adoptat l’acord en el Ple Municipal, 
restarem pendents de que el Conseller d’Interior el 
ratifiqui i a partir d’aquell moment començarem el procés 
de transformació de l’actual Cos de Vigilants en el Cos 
de Policia Local de Riudoms.

Aquest procés implicarà canvis significatius. El més 
destacat serà que els agents que formaran el Cos de 
Policia Local hauran passat per l’Escola de Policia de 
Catalunya.

A l’Escola de Policia se’ls impartirà un curs de 2.880 
hores, que per fer-nos una idea del seu contingut i 
complexitat, és un curs anàleg al que segueixen els 
mateixos Mossos d’Esquadra.

Un cop superada aquesta formació, els policies podran 
desenvolupar múltiples tasques, com per exemple 
l’ordenació del trànsit i la seguretat viaria, instruir 
atestats per accidents de trànsit dins el nucli urbà, 
assegurar el compliment de les ordenances i de la resta 
de disposicions municipals, auxiliar a jutges i tribunals 
en la investigació de delictes, realitzar diligències de 
prevenció de delictes i custòdia de detinguts, prestar 
auxili en cas d’accident i situacions que posin en perill 
la integritat dels ciutadans, vetllar per la seguretat dels 
riudomencs, etc. 

I atenent a la seva condició de policies, i a diferència 
de la situació actual, els agents podran portar armes de 
foc.

Aquesta nova realitat, i fent-me meves les paraules 
del Regidor de Seguretat Ciutadana, podem resumir 
les competències de la nova Policia Local en Protegir i 
Servir als ciutadans.

No voldria acabar sense fer un reconeixement públic 
als actuals membres del Cos de Vigilants, els quals 
acrediten una excel·lent professionalitat en el dia a dia 
de la seva feina. Són moltes les mostres d’agraïment que 
em feu arribar els riudomencs pel servei que presten. 
Per tant, des d’aquestes línies, els vull traslladar aquest 
agraïment i donar-los les gràcies.

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Hem aprovat la creació del Cos de la Policia Local

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:
Dimecres 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:
Dilluns de 19,15h a 20,30h

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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Tal i com s’ha anat informant, des de fa anys, l’Ajuntament està 
vetllant per assegurar que Riudoms disposarà d’una segona escola, 
tant aviat com ho necessitin els seus veïns.

Ara mateix, l’Escola Cavaller Arnau està ocupant provisionalment la 
planta baixa de l’edifici conegut com les Escoles Velles. Aquesta és 
una ubicació temporal fins que el seu espai definitiu sigui el nou edifici 
que s’ubicarà en el solar que l’Ajuntament va cedir a la Generalitat 
de Catalunya, situat a la zona sud del poble.

Després d’anys d’impulsar-ho i vetllar-ho, ara ja es comença a 
visualitzar el final d’aquest camí. Així doncs, durant les darreres 
setmanes s’han portat a terme els estudis geotècnics necessaris 
per tal de poder redactar el projecte d’aquest nou centre. Ara, amb 
el resultat de les proves a les mans, s’ha iniciat el procés per escollir 
l’empresa que ha de redactar el projecte i fer l’obra.

El cost de la nova escola és de 4 milions d’euros i van íntegrament 
a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Segons el calendari establert, un cop adjudicat el contracte, es 
tardarà 4 mesos en redactar el projecte i 7 mesos més per a executar 

L’Ajuntament firma un conveni amb 
l’Agència de Protecció de la salut per 

millorar els serveis als ciutadans
L’Agència de Protecció de la Salut és un ens que té com objectiu 
integrar tots els serveis i les activitats referits a la protecció de la 
salut, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals 
i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les 
persones.

Així, l’Ajuntament i l’Agència han firmat un conveni per a millorar els 
serveis que es presten als ciutadans. El conveni, que no representarà 
cap cost per al poble de Riudoms, aporta tot un seguit d’avantatges. 
Concretament es podrà encarregar a l’Agència de Protecció de la 
Salut:

• El control d’instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi.

• L’assessorament a l’Ajuntament en qüestions d’aigua de consum 
humà.

• L’elaboració dels informes sanitaris necessaris per autoritzar 
l’obertura d’establiments.

• La inspecció del control de plagues en centres educatius.

• El seguiment sanitari de restaurants, bars, carnisseries, fleques, 
peixateries, etc.

Atesa la rellevància del conveni, el Director de l’Agencia de Protecció 
de la Salut es va desplaçar fins a Riudoms per signar-lo.

1a marató de donació de sang a Riudoms
Les delegades a Riudoms de l’Associació de Donants del Baix Camp 
informen que la propera oportunitat per donar sang a Riudoms, serà el 
dissabte 19 de juny de 2010, durant tot el dia, a la plaça de l’Església, 
en motiu de la 1a Marató de Donació de Sang de Riudoms.

Les donacions programades a Riudoms per a l’any 2010 són el 8 de 
març, el 19 de juny, el 7 d’agost (a la Fira), el 20 de setembre i el 20 de 
desembre.

Comença el compte enrere per la construcció de la nova escola

les obres. Així doncs, si no hi ha cap imprevist, es podrà donar 
compliment a l’objectiu que l’Escola Cavaller Arnau pugui començar 
el curs 2011/2012 en les seves noves instal·lacions.
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La signatura d’aquest conveni millorarà la protecció de la població

Els estudis geotècnics asseguraran la solidesa de l’edifici escolar
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Carnaval i gola avall!
La catarsi i la crítica saludable al poder establert que implica la festa del 
Carnaval s’esdevé en previsió de la sòrdida i propera Quaresma, articulant-
se en tot un seguit d’actes al voltant de l’arribada del Rei Carnestoltes, amb 
tot de símbols d’excés, disbauxa i manca absoluta de seny, continuant 
després amb el gaudi col·lectiu que queda palès amb tota la festa de 
disfresses i ball que es duu a terme al pavelló d’esports municipal i es clou 
amb les aigües tornant al seu llit, amb la dissortada però previsible mort del 
Rei Carnestoltes el dimarts següent, donant-se inici a la Quaresma, període 
de connotacions religioses que convida al recolliment i a la meditació, però 
que cadascú es fa a mida, segons les seves conviccions. La botifarra d’ou, 

la coca de llardons i la d’ou, l’aigua de foc i l’aigua d’espurnes i el vi i els 
seus derivats deixen pas al bacallà, als espinacs i a ben poca cosa més. El 
Carnaval, doncs, és la festa que ens porta a explorar els límits, per després 
retornar a la mesura més o menys flexible que pugui marcar el fet de viure 
en comunitat.

La Comitiva del Carnaval ha tornat a disposar tot el necessari perquè al 
Rei Carnestoltes i a tot el seu seguici no li hagi faltat de res! A l’Ajuntament 
de Riudoms sols li queda agrair a tot aquest col·lectiu de riudomencs i 
riudomenques entusiasmats per la festa del Carnaval el fet de dur la festa 
als carrers de la vila. Força anys de Carnaval!

PRemIs DeL COnCuRs 
De DIsFResses

Categoria Individual Infantil: Policia

Categoria Individual Juvenil: Bossa de pa ecològica

Categoria Individual Adult: Fiona

Categoria Parella Infantil: Bambes

Categoria Parella Juvenil: Minyones

Categoria Parella Adult: Romans

Categoria Grup Infantil: Grease

Categoria Grup Juvenil: La història de l’home

Categoria Grup Adult: La família de Mickey Mouse
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Xerrada informativa sobre la plaga de morrut de les palmeres

S’ha jubilat el Cap de la Brigada Municipal

Concurs de Cartells 
 de la 30a 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 800E i els 
cartells hauran de ser a les 
Oficines de l’Ajuntament de 
Riudoms, abans de les 14h del 
dia 28 de maig de 2010, dirigits 
al Patronat de la Fira de l’Avellana.

Premis Arnau de Palomar ‘10 
Els "Premis Arnau de Palomar" es 
convoquen anualment pel Centre 
d'Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar i les Regidories de Cultura 
i de Joventut de l'Ajuntament 
de Riudoms, en les modalitats 
d'Investigació, Recull Fotogràfic, 
Pintura i Narrativa breu. La dotació 
total en premis és de 3.000E.

La data límit de presentació d'obres serà dimarts 6 d'abril de 2010 i els actes de 
lliurament de premis tindran lloc dissabte 17 d'abril de 2010, a 2/4 de 9 del vespre, a 
la Casa de Cultura "Antoni Gaudí i Cornet". Veure les bases generals i específiques 
de cada modalitat a l'adreça http://www.cerap.net/mailing/opuscle_15704.pdf.

En els darrers anys ha aparegut a la nostra zona una nova plaga 
coneguda com el Morrut de les palmeres.

És per això que, des de l’Ajuntament, s’ha organitzat una xerrada 
informativa sobre aquesta nova problemàtica. La xerrada, en la que 
van intervenir diferents tècnics, va aplegar un nombrós grup de veïns 
que es van informar sobre les mesures que calia adoptar per tal de 
prevenir la plaga.

Sembla ser què, tal com avança aquesta plaga, qui no tracti les seves 
palmeres, les acabarà perdent. 

Aquells que tingueu palmeres cal que sapigueu que el tractament 
fitosanitari s’ha de dirigir a la corona de fulles de la palmera i és 
fonamental fer arribar el producte a la part interna de la base de les 
fulles i, molt especialment, a l’ull.

En cas de dubte o necessitat de major informació, us podeu posar en 
contacte amb els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura 
(977 25 08 45) on us assessoraran convenientment.

Durant els darrers 19 anys, 
el Josep Ramos Lázaro ha 
estat el màxim responsable 
de la Brigada Municipal.

Durant tot aquest temps, 
ha es ta t  l ’encar regat 
d’organitzar les diferents 
tasques que la Brigada ha 
portat a terme. Ara, una 
vegada complerts els 65 
anys, el Josep s’ha jubilat. 

La Junta de Govern Local 
ha nomenat l ’Antonio 
Fernández Sánchez com 

millora de la seguretat  
en els dipòsits d’aigua potable

A la part nord del poble, al recer d’uns grans pins, hi ha els dipòsits 
d’emmagatzematge de l’aigua potable que es subministra a Riudoms. 
En aquest mateix espai hi ha la Planta Potabilitzadora que tracta 
l’aigua per a garantir-ne la seva òptima qualitat i seguretat. És en 
aquest espai on la Brigada Municipal ha instal·lat un tancament en 
tot el seu perímetre per tal d’augmentar-ne la seguretat.

Protecció de les palmeres 
municipals

La Brigada Municipal ha instal·lat un 
sistema de dutxes en les palmeres de 
propietat municipal per tal de poder-les 
sulfatar periòdicament i intentar que es 
puguin salvar de la plaga del morrut de 
les palmeres.

a nou Cap de la Brigada Municipal.

En nom dels veïns de Riudoms volem agrair els anys de servei del Josep 
i desitjar els majors èxits a l’Antonio en aquesta nova responsabilitat. 

estat del Refugi de Riudoms
L’Associació d’Espeleologia Tarragona ha 
fet diverses baixades al Refugi subterrani 
de la plaça de Riudoms, construït durant 
la Guerra Civil.

Aquestes entrades han servit per a 
poder realitzar-ne l’estudi topogràfic, fer 
la cartografia de la sala principal i les 
diverses galeries i prendre’n fotografies i 
imatges que han servit per a editar-ne un 
audiovisual.

L’Ajuntament de Riudoms i l’Associació 
d’Espeleologia Tarragona us conviden a 
la presentació d’aquest treball, que tindrà 
lloc durant propera Festa de Sant Jordi.
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Manifestació de la pagesia a Barcelona
Unió de Pagesos de Catalunya, amb el suport d’altres organitzacions agràries, 
va aplegar el dissabte 20 de febrer, més de 5.000 pagesos i pageses a 
Barcelona per reclamar mesures urgents al Govern català i central per fer front 
a una de les majors crisis del sector agrari. Durant els parlaments, davant el 
Palau de la Generalitat, els representants sindicals van demanar al Govern 
de Catalunya que prengui nota i abandoni l’actual indiferència i abandonisme 
envers la situació del sector i que continuaran les mobilitzacions.

La mobilització, amb el lema ‘Preus justos al camp i a la ciutat. Prou 
d’indiferència del Govern!’, precedeix la celebració d’un debat  monogràfic 
al Parlament de Catalunya sobre la situació del sector, tal i com el sindicat 
va demanar a les forces polítiques catalanes. Pel que fa a la magnitud de 
la manifestació, no hi ha cap similar del sector agrari a Barcelona des de 
l’any 2000 pel que fa a l’assistència de pagesos i pageses de tots els sectors 
agrícoles ramaders i forestalistes i de totes les comarques de Catalunya.

L’Ajuntament de Riudoms va posar a disposició del sindicat un autobús que 
es va omplir amb els veïns del nostre poble que van voler donar suport a 
aquest acte.

Riudoms Decideix
Riudoms Decideix és una plataforma ciutadana integrada per veïns 
del nostre poble que impulsen la celebració de la consulta sobre la 
independència de Catalunya el pròxim 25 d’abril. D’ençà de la presentació 
a la Llar de Jubilats amb prop de dues-centes persones de públic s’han 
afanyat a organitzar-se per tal d’aconseguir finançament i difondre la 
iniciativa. Així s’ha editat un Bo d’ajut per valor d’1€, s’han col·locat 
guardioles als comerços, editat banderoles pels balcons i celebrat cada 
dos divendres reunions informatives a la Casa de Cultura i els divendres 
alternats Cinefòrum a l’Epicentre Gaudí. Durant aquest trajecte s’han 
pogut recollir les col·laboracions de moltes entitats cíviques i de bona 
part del teixit comercial de la vila. La llavor de tantes trobades i esforços 
són els actes que ens presenten i als que esperen que assistiu i gaudiu 
per finalment votar lliurement el pròxim 25 d’abril.

VIABILITAT ECONÒMICA D’UNA CATALUNYA-ESTAT

Divendres 10 d’abril, a 2/4 de vuit del vespre, a la Casa de Cultura.

Conferència a càrrec de Modest Guinjoan, de la 
Plataforma Riudoms Decideix i Antoni Bertran, Xavier 
Olivella i Joan Canadell del Cercle Català de Negocis.

CONCERT DEL COR DE NOIES DE L’ORFEÓ CATALÀ

Diumenge 11 d’abril, a 2/4 de 2 del 
migdia, a l’Església de Riudoms

S’han rebut suports tots els molt 
estimables, però el més destacat 
és sense dubte l’ofert per l’ORFEÓ 
CATALÀ, que per primer cop prendrà 
part en les Consultes sobre la 
independència de Catalunya. Oferiran un concert benèfic en favor de 
la participació a la consulta del pròxim 25 d’abril a Riudoms amb un 
repertori que integra música catalana, religiosa i de cine.

DEBAT PARTITS POLÍTICS

Divendres 16 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre, al Centro Riudomenc.

Debat i col·loqui a càrrec de ponents cridats pels partits polítics, CiU, 
ERC, PSC i PP encara per confirmar. Debat moderat per un periodista. 
A l’acabar l’acte se servirà un piscolabis per a tots els assistents.

La plataforma ciutadana Riudoms Decideix (RD) ha aconseguit aplegar 
junts tots els representants dels partits polítics locals en una fotografia 
conjunta a les escales de la Casa de Cultura. Es presenta la imatge com a 
testimoni gairebé únic en el panorama català. Els esforços engegats s’han 
dirigit en tot moment a aconseguir el màxim percentantge de participació, 
és per això que es remarca la voluntat de tots els partits de fer campanya 
activament per la participació així com la llibertat, com és imprescindible, 
de que cada grup es posicioni en el sentit que cregui més oportú. Si els 
electors són interpel·lats també pels interlocutors que en totes les cites 
electorals criden a votar, s’aconseguirà donar a la jornada un caire de 
normalitat imprescindible per obtenir la confiança de la ciutadania i, per 
tant, la seva lliure participació.

CALENDARI DEL VOT ANTICIPAT

El diumenge 11 d’abril: Al migdia, a la plaça de l’Església i, a  la tarda, 
al camp de futbol.

Diumenge18 d’abril: Al migdia, al camp de futbol.

Llar de Jubilats i Institut Joan Guinjoan:  Dates per confirmar.

i EL 25 D’ABRIL, a les Escoles

Presentació de “L’àvia enamorada”
La polifacètica Montserrat Mestre Mariné ha escrit i editat el seu llibre 
titulat “L’àvia enamorada”, en el que fent un repàs a les seves vivències 
personals, ens acosta d’una manera propera i personal a una part de la 
història riudomenca del segle XX.

En aquesta obra hi ha col·laborat diverses persones de Riudoms que, amb 
les seves encertades aportacions, han ajudat a arrodonir aquest llibre que 
es presentarà públicament a la sala d’actes del CERAP, el proper diumenge 
11 d’abril, a les 8 del vespre i on esteu tots convidats.

Es troben a Riudoms  
els Centres d’estudis de Parla Catalana
El dissabte 27 de febrer, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana va celebrar a Riudoms la seva Assemblea General, acollida pel 
Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” i la Casa de Cultura.

L’assemblea comptà amb l’assistència de 38 centres d’estudis i una 
assistència de més de vuitanta persones de la totalitat dels Països Catalans. 
Van participar en l’obertura oficial de l’acte Joan F. Mestre, president del 
CERAP, Josep Santesmasses, president de la Coordinadora i Josep M. 
Cruset, alcalde de Riudoms.

Les activitats que van acompanyar la celebració de l’assemblea van 
consistir en una animada calçotada i una ruta guiada pels llocs i edificis 
més significatius de Riudoms a càrrec d’Eudald Salvat, regidor de Cultura 
de l’Ajuntament.

Com cada any, durant l’assemblea hi va haver la mostra de les publicacions 
editades pels centres adherits durant l’any 2009 i es va obsequiar als centres 
assistents amb diverses publicacions.

A la plaça de Sant Jaume de Barcelona es va sentir la veu del camp

La Coordinadora va elogiar la bona organització dels actes

Els presidents locals de tots els grups polítics de Riudoms: CiU, 
ERC, PSC i PP donant suport a Riudoms Decideix
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm

El govern de Zapatero financia íntegrament l’ampliació de la zona 
esportiva i  la millora de l’enllumenat dels carrers

Suport de les Conselleries d’Esquerra a Riudoms

El Govern Zapatero fa perillar la Planta Termosolar de Riudoms

El març de 2009 us informàvem del que podia 
arribar a ser una excel·lent notícia pel nostre 
poble. Després de mesos de gestions davant la 
Generalitat, i d’haver superat molts entrebancs, 
s’havia obtingut l’autorització per a implantar a 
Riudoms una planta termosolar d’una tecnologia 
que podia ser pionera a Europa.

Aquesta tecnologia permet transformar l’energia 
solar, la més ecològica i inesgotable, en energia 
elèctrica, de manera que podia servir per al 
consum elèctric d’unes 40.000 persones, 
que passarien a tenir una electricitat d’origen 
completament net i renovable.

Paral·lelament, aquesta inversió d’uns 100 
milions d’euros, es preveien generar uns 125 
llocs de treball, en els dos anys de construcció 

d’aquest hort solar i uns 30 llocs estables quan 
es posés en marxa la instal·lació.

Des de llavors, l’empresa impulsora ha anat 
preparant el seu projecte executiu. Però, fa uns 
mesos, es va trobar amb una ingrata sorpresa, 
del tot inesperada: el Govern Central liquidava 
mitjançant un decret del President Zapatero les 
ajudes previstes per a la generació d’electricitat 
mitjançant energies renovables.

Aquesta decisió, incomprensible per part d’un 
govern que s’autoproclama progressista, és 
un gran entrebanc per al projecte de Riudoms, 
doncs amb aquestes noves condicions l’empresa 
que l’impulsa està considerant molt seriosament 
traslladar la planta fora de l’Estat Espanyol, on 

existeixin unes polítiques mediambientals més 
coherents.

Així doncs, un cop més la política erràtica del 
Govern Zapatero té dramàtiques conseqüències 
pels ciutadans i aquest cop ens ha tocat rebre 
de ben a prop, posant en greu perill l’execució, 
a Riudoms, d’aquest projecte pioner.

Malgrat tot, l’empresa i l’Ajuntament de 
Riudoms, amb el recolzament de la Generalitat 
de Catalunya, estem empenyent diferents 
gestions per a poder mantenir l’hort solar en el 
nostre poble i no perdre els nombrosos llocs de 
treball i la milionària inversió. En tot cas, esteu 
segurs que per nosaltres no quedarà.

Riudoms, 20 de febrer de 2010

L’Ajuntament de Riudoms rep gairebé un 
milió i mig d’euros dels Departaments de 
Governació i Cultura per destinar-los a obres 
públiques.

Ara fa un any, aquest butlletí (núm. 70, març 
2009), publicava en portada un muntatge 
fotogràfic de la imminent planta d’energia solar 
al municipi, que havia de construir-se aquest 
2010. Avui el projecte resta aturat i, ara per ara, 
no es durà a terme.

No és el primer cop que, sigui en plànols o en 
muntatges digitals, s’anuncia als veïns projectes 
que no passen de la propaganda política o 
electoral.

Recorden el macro-complex cultural (altrament 
dit “Nou Casal”)? Resulta que en dedicar més 
esforços a la seva publicitat i promoció, es va 

cometre deixadesa en la seva execució. El 
referit projecte comptava amb una subvenció de 
571.000 euros, perduda en haver de renunciar 
a la seva construcció degut a la mala gestió del 
govern municipal.

Un cop més, però, la ineficaç gestió municipal 
en equipaments, s’ha vist compensada pel 
Departament de Cultura del conseller Tresserras, 
el qual, a més de la important subvenció 
atorgada, enguany ha assignat a la futura 
biblioteca, la quantitat de 250.000 euros. Dit 
d’una altra manera, el Departament de Cultura 
ha recuperat per al poble de Riudoms 250.000 
euros dels 571.000 que el seu ajuntament havia 
deixat perdre.

De la mateixa manera, el Departament de 
Governació del conseller Ausàs, continua 

ajudant Riudoms amb 1.132.000 euros, dels 
quals el gruix se’ls emporta el Casal (861.000 
euros), als que cal sumar 271.000 euros per 
l’arranjament del carrer Nou.

És de calaix que, dins la dinàmica de 
llaminadures electorals, l’alcalde Cruset té 
dues fites assenyalades en la seva agenda: 
inaugurar la nova biblioteca aquest Sant Jordi, 
i el Casal Riudomenc el següent (en portes 
d’eleccions).

Enguany els Departaments esmentats, 
governats per Esquerra, han donat una 
empenta d’un milió tres-cents vuitanta dos 
mil euros (o gairebé 330 mil milions de 
pessetes) als referits projectes en benefici 
del poble de Riudoms.

Riudoms, 20 de febrer de 2010

L’any passat, el Govern presidit per J.L. 
Rodríguez Zapatero, preveient la greu crisi que, 
aleshores, ja es feia notar amb força, va crear el 
Pla per l’Estimulació de l’Economia i l’Ocupació. 
A Riudoms li van correspondre d’aquest Pla, la 
quantitat de 1.088.301,- euros,  import que el 
nostre Ajuntament va destinar a les obres del 
Casal Riudomenc. 

No obstant, d’aquesta aportació tan important 
i decisiva per portar a terme aquestes obres, 
en aquest Butlletí,  l’equip de govern del nostre 
Ajuntament, no en va dir ni una paraula. Va 
deixar entreveure que les obres es finançaven 
amb subvencions i “gràcies a la bona salut 
econòmica de les finances municipals”.

Nosaltres estem convençuts que sense aquesta 
aportació, les obres de construcció del  nou  

Casal no hagueren estat possibles, o si més no, 
molt difícils de finançar.  Esperàvem el detall de 
l’equip de govern de reconèixer-ho, cosa que 
fins al dia d’avui no s’ha produït.

En el Butlletí del  passat mes de desembre 
s’anuncia a primera  pàgina l’ampliació de 
la zona esportiva adjacent a l’actual Pavelló 
Poliesportiu, amb la construcció d’una pista de 
tennis, una de pàdel i una altra de polivalent, 
amb un pressupost de 421.000,- euros. 

El finançament d’aquesta ampliació anirà a 
càrrec del Pla  per l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local, que el  Govern Socialista de Zapatero ha 
creat també per pal·liar els efectes de la crisi 
i  que al  nostre poble li pertoquen la quantitat 
de 690.266,- euros. A més a més, amb la resta 
de diners es podrà millorar l’enllumenat de 

diferents carrers del poble, sense que els veïns 
hagin de fer front a cap contribució especial. 
D’això, tampoc, en aquest mitjà l’equip de 
govern n’ha dit ni mitja paraula.

 En un any doncs hauran arribat, de forma 
extraordinària a Riudoms, gairebé 1.800.000,- 
euros (300 milions de les antigues pessetes), 
cosa que ha estat amagada sistemàticament 
per la coalició que governa el nostre Ajuntament.  
No creiem que aquest sigui una forma correcta 
de procedir.

Riudoms, 20 de febrer de 2010
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L’Ajuntament obre les portes de la Depuradora, la Deixalleria i la Planta 
Potabilitzadora d’Aigua als alumnes de l’Escola Beat Bonaventura

En el marc de les Jornades Culturals “Units amb el Medi”, organitzades 
per l’escola Beat Bonaventura, s’han visitat les diferents instal·lacions 
municipals que tenen relació amb aspectes mediambientals.

Els alumnes van veure i aprendre 
el funcionament i l’organització 
d e  l ’ E s t a c i ó  D e p u r a d o r a 
d’Aigües Residuals, de la Planta 
Potabilitzadora i de la Deixalleria.

Les explicacions, a càrrec del 
Coordinador de Serveis Públics, 
van servir per a que entenguessin 
la importància que cadascuna de 
les instal·lacions té per al poble 
de Riudoms i com en són de 
necessàries per a garantir una 
bona qualitat de vida.

Paral·lelament, tots 
els alumnes van 
rebre una butlleta 
vàlida per a recollir 
a les oficines de 
l ’Ajuntament un 
reductor de cabal 
d’aigua, per tal de 
poder  esta lv iar 
aigua.

L’Ajuntament dóna beques  
als millors alumnes de l’Institut 

En l’acte de presentació dels treballs de recerca d’enguany, l’Alcalde 
de Riudoms va fer públic que l’Ajuntament donarà una beca als 
tres millors estudiants que acabin els seus estudis a l’Institut Joan 
Guinjoan i Gispert i que continuïn cursant estudis superiors.

Concretament, es tractarà d’unes beques de 600€, 300€ i 200€ per als 
millors primer, segon i tercer expedient acadèmic de la promoció que 
finalitzi els estudis. Aquestes beques tenen com a propòsit ajudar a 
costejar els costos que per a les famílies representa que els seus fills 
cursin estudis superiors. Així mateix, es pretén que sigui un incentiu 
més per als estudiants, per tal que s’esforcin en aprofitar les classes 
i aprendre el màxim.

Pel que fa a la presentació dels treballs de recerca, que va tenir lloc 
a la Casa de Cultura el divendres 5 de febrer, va comptar amb una 
nombrosa presència d’alumnat i familiars.

Tots els assistents van destacar l’esforç que representa per als 
alumnes realitzar aquests treballs i com en són de profitosos per 
encarar futurs reptes i responsabilitats.

Finalment, els alumnes d’Educació 
Infantil i Cicle Inicial, amb l’ajuda dels 
serveis municipals de jardineria, van 
plantar tota una vora de truanes per 
tal de poder fer el seguiment del seu 
creixement.

Altres activitats 
de les Jornades 
Culturals 
A m é s  a  m é s  d e 
les act ivi tats en les 
que  va  co l · l abo ra r 
l’Ajuntament, l’Escola 
Beat Bonaventura va 
organitzar moltes més 
propostes: des de Tallers Plàstics fins a Reciclatge de Materials, 
passant per l’explicació de contes, anades al teatre, xerrades, 
pel·lícules, tallers d’investigació, jocs d’ordinador, pintada de murals, 
jocs de taula, danses i cançons, jocs al pati, visites a empreses 
mediambientals, exposicions, etc. 

sessions d’educació Viària  
als centres educatius

Les regidories d’Ensenyament i de Circulació van fer les gestions 
oportunes per tal que els Mossos d’Esquadra portessin a terme, 
als centres educatius de Riudoms, unes sessions d’Educació 
Viària.

Així doncs, diferents patrulles dels Mossos van explicar els conceptes 
fonamentals referents a la mobilitat segura, les normes bàsiques 
d’educació viària, com actuar davant d’accidents o com desplaçar-se 
amb seguretat com a vianants.

Els alumnes dels Centres Educatius de Riudoms no només van 
aprendre molt, sinó que també van passar una bona estona, doncs 
els agents van fer les sessions d’una manera divertida, amena i 
participativa.

Tots ells van aprendre a cuidar l’entorn

Els Mossos van proposar casos pràctics als alumnes


