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L e s  m e s u r e s 
a n u n c i a d e s  p e l 
President del Govern 
Espanyol han posat 
de  man i fes t  a l l ò 
que la majoria dels 
ciutadans feia temps 
que véiem i patíem: la 
crisi econòmica està 

colpejant les nostres empreses i les nostres famílies com 
no passava des de feia dècades.

El president del govern, primer, es va entestar en negar 
l’existència de la crisi. Després, un cop reconeguda i a 
la força, va decidir que la solució passaria per gastar 
els diners públics sense cap control ni limitació. Ara, 
aquest descontrol en la despesa l’ha portat a rebre dures 
instruccions de la Unió Europea, del President dels Estats 
Units i del Primer Ministre de la Xina. Sense cap mena de 
dubte, aquest retard per part del President del Govern, 
en fer front a la realitat, farà que, ara, els sacrificis hagin 
de ser més costosos i d’una durada més llarga.

Ben al contrari d’aquesta manera de fer, a l’Ajuntament 
de Riudoms vam fer els deures ben aviat i el novembre 
de 2007 ja us explicava, en aquest mateix espai, les 
mesures que des de feia mesos estàvem adoptant per 
preparar-nos per la crisi que se’ns acostava: vam adaptar 
l’estructura municipal a la nova situació, des de llavors 
estem aplicant una estricte política de contenció de la 
despesa i durant tot aquest temps no s’ha començat cap 
inversió de la que no es tingués la garantia que els diners 
estarien perfectament disponibles.

Així doncs, el secret no ha estat cap altre que la 
planificació, la prudència i sobretot, ser molt curosos 
en tot allò que fa referència a l’economia municipal. 
Per posar un exemple, les obres del Casal Riudomenc 
s’estan executant en diferents fases, de manera que no 
es fa cap pas fins que aquest no estigui econòmicament 
assegurat.

Per altra banda, aquest mateix criteri ha fet que haguem 
posposat la construcció de la piscina coberta, malgrat 
que el projecte el tenim aprovat i el terreny per la seva 
ubicació està reservat. Quan tres anys enrere vam decidir 
no encarregar les obres, ja vam obtenir el recolzament 
de la majoria de veïns.

Ara, amb la lògica del pas del temps, és evident l’encert 
d’aquella difícil decisió. La situació municipal seria molt 
diferent a l’actual si haguéssim entrat en aquesta època 
crítica tenint compromesos els més de 800 milions de les 
antigues pessetes que costa construir la piscina. Això no 
vol dir pas que la piscina no es faci mai. Senzillament, 
cal esperar a que els temps econòmics siguin més 
favorables.

En conseqüència, aquests anys de cautela i de sentit 
comú han fet que l’Ajuntament de Riudoms es trobi 
en una situació molt diferent a la que es troben altres 
administracions i altres ajuntaments. Això no significa 
que sobrin els diners, però la bona salut econòmica del 
consistori permet que puguem seguir oferint-vos serveis 
de qualitat sense haver d’apujar impostos i sense posar 
en perill el futur econòmic del nostre poble.

Tal i com us vaig dir en aquell article de novembre de 
2007, “als responsables municipals, amb l’Alcalde al seu 
davant, ens heu escollit per fer exactament el mateix 
que feu cadascun dels veïns a casa vostra: progressar 
tant com es pugui avui, però fer-ho amb la necessària 
prudència per no passar dificultats demà.”

Així doncs, tingueu l’absolut convenciment que estem 
sent extremadament curosos en tot allò que fa referència 
a l’economia municipal i que apliquem a l’Ajuntament el 
mateix seny que apliqueu a les vostres famílies, doncs 
sempre val més evitar que curar!

Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Val més evitar que curar!

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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Riudoms és seu de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de 
Pau que dóna servei actualment, a més a més del nostre 
poble, a Vinyols, Riudecols i Les Borges del Camp. I, en breu, 
augmentarà el número de municipis que dependran d’aquesta 
agrupació.

Per altra banda, amb el pas dels anys i amb l’acumulació de 
casos als jutjats ordinaris, els Jutjats de Pau han anat prenent 
un paper més destacat, tot assumint més responsabilitats i 
amb la necessitat de donar resposta a un nombre de ciutadans 
més elevat.

Així doncs, després de rebre la petició per part de la Jutgessa 
de Pau de Riudoms, s’han fet les actuacions necessàries per tal 
de modernitzar aquestes instal·lacions i dotar el jutjat d’una sala 
de vistes que permeti donar un òptim servei als seus usuaris.

El Jutjat de Pau de Riudoms el trobareu obert al públic tots els 
dilluns i dimecres, de 9 a 14h.

S’estan executant les millores que es van demanar a les reunions veïnals

Adjudicació del Bar del Casal Riudomenc i del Bar de la Zona Esportiva

Les dependències del Jutjat de Pau es modernitzen

Els jutges de pau de Riudecols, Vinyols i Riudoms van assistir a la inauguració

Anteriorment, us informàvem de les reunions que s’havien anat fent amb 
veïns de diferents zones del poble. En aquestes trobades es van anar 
recollint les seves opinions sobre qüestions que els afectaven en el seu 
dia a dia.

Així doncs, i un cop acabades les reunions, ara s’estan executant les 
diferents actuacions que donen resposta a allò que s’havia demanat a 
l’Ajuntament.

Atenent les peticions veïnals, s’han efectuat diversos canvis en la circulació i en els aparcaments de diverses zones

Una vegada finalitzats els corresponents procediments administratius s’han 
adjudicat els contractes de concessió del Bar del Casal Riudomenc i del 
Bar de la Zona Esportiva Municipal.

En tots dos espais, els adjudicataris s’esforcen per a que hi trobeu un bon 
servei i un tracte agradable per passar el vostre temps d’oci.

David Grau, Letícia Goke, M. Carmen Fernández i Jordi Pagà Els germans López-Gavaldà, concessionaris del Bar de la zona esportiva
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En manifestacions tan arrelades en el nostre imaginari col·lectiu com pot 
ser la celebració de la Setmana Santa s’ha de tenir una cura especial per 
a que cadascun dels actes que en formen part no perdin el seu sentit, tot 
emprenent canvis que corregeixin l’angle existent entre la seva essència 
i les interpretacions contemporànies que se’n puguin fer.

En el cas de la tradicional Setmana Santa de Riudoms, aquests darrers 
anys s’ha consolidat la processó del Retrobament, s’ha reconvertit en 
un acte més rellevant el capítol de la Confraria de la Puríssima Sang 
que inclou el sorteig dels portants del Sant Crist així com el repartiment 
dels diversos estendards i penons de les confraries, s’ha solemnitzat la 
representació de la Funció de l’Agonia, coneguda també com Les Set 
Paraules, amb la participació de moltes més persones.

Així mateix, s’han emprat tots els instruments a l’abast per a que tota la 
informació sobre els actes programats arribés a cada llar del poble i també 
a les principals poblacions veïnes.

La Setmana Santa de Riudoms ...

Verge Maria acull el Capítol i el Concert de la Confraria del Fiscorn Actuació final de la Processó del Retrobament

El Sr. Antoni Domingo va ser l’encarregat de ”matar la serp” El Portant del Sant Crist va ser l’Artur Fargas Salvadó

La participació dels riudomencs en els actes de Setmana Santa fa que, cada any, aquesta assoleixi més rellevància

En el Capítol de la Confraria de la Sang es va sortejar el Sant Crist i 
es van repartir els penons, les banderes i els estendards.
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... més canvis per a que tot segueixi igual

Enguany s’han afegit més participants a la tradicional Agonia La representació de Les Set Paraules va aconseguir respectar la litúrgia

La Coral Dolça Catalunya reforçada especialment per l’ocasió Espectacular ambientació que es va crear a l’església

Grup dels Armats de Riudoms 2010 La Processó del Sant Enterrament congrega més de 1.500 persones

El Dissabte de Glòria, el Grup de Caramelles surt a cantar

El bon temps i la bona acollida dels 
actes programats, amb un nombre 
més que rellevant de persones 
activament implicades, han donat 
com a fruit que la Setmana Santa 
d’enguany hagi esdevingut una 
celebració molt concorreguda i 
plena d’emocions.

Cal agrair l’important esforç de 
totes les confraries de Setmana 

Santa, de la Coral Dolça Catalunya 
i dels que l’han acompanyat en 
aquestes dates, de la Parròquia 
de Sant Jaume, dels Armats, de la 
banda de música La Principal de 
Riudoms i del Grup de Caramelles, 
així com de totes aquelles persones 
que han contribuït d’una manera o 
altra a fer que els actes hagin estat 
rigorosament organitzats i el màxim 
de lluïts.
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Un altre any, la pluja va voler prendre part dels actes de la Diada de Sant 
Jordi. Amb tot, les parades de roses i llibres, així com les de les entitats i 
col·lectius presents a la Plaça de l’Església, van tenir una molt bona afluència 
de riudomencs.

Les darreres novetats literàries junt amb les roses de sempre i les noves 
composicions florals van vertebrar l’activitat comercial de la jornada, 
compartint espai amb les entitats que donaven a conéixer la seva activitat 
en la vessant més cívica de la festa.

Després de dos xàfecs dels que solen aparèixer a la primavera, l’espectacle 
d’animació de la companyia Xip Xap va recuperar l’ambient festiu tot 
implicant, amb les seves danses, petits i grans.

A continuació, es va dur a terme l’entrega de premis dels concursos de dibuix 
dels alumnes de les dues escoles, Beat Bonaventura i Cavaller Arnau, i un 
altre de literari, entre els alumnes de l’Escola Beat Bonaventura. Aquests 
concursos van estar organitzats per les dues AMPA, amb la col·laboració del 
professorat i de les regidories d’Ensenyament i de Festes de l’Ajuntament, 
amb l’objectiu d’incentivar la participació activa dels centres educatius en 
l’essència cultural i simbòlica de la Diada de Sant Jordi.

També es van lliurar els premis del 7è Concurs de Disseny de Punts de 
Llibre Santjordi.com, els dissenys guanyadors del qual podeu veure sota 
d’aquestes línies. Aquest concurs compta, any rere any, amb la col·laboració 
de les professores de dibuix de l’Institut Joan Guinjoan, a més a més de la 
bona predisposició de tot el professorat.

La ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla La Principal de Tarragona, 
va començar la seva interpretació al bell mig de la plaça i va haver de 

traslladar-se sota els porxos tan bon punt es va posar a ploure, aconseguint 
desplaçar als dansaires fins a cobert i continuar allà les rotllanes, aquest 
cop més petites, sota mateix dels porxos.

L’entrega de premis Arnau de Palomar, la presentació del treball sobre el 
Refugi de Riudoms i la 8a Caminada de resistència Riudoms–La Mola–
Riudoms van complementar els actes articulats al voltant de la Diada de 
Sant Jordi de Riudoms.

7è CONCURS DE DISSENY DE PUNTS DE LLIBRE SANTJORDI.COM

Divendres, 23 d’abril: Sant Jordi!

La compra de llibres i roses és un exemple de civisme i cultura

Els premiats al concurs de dibuix i literari

L’actuació infantil va animar la diada de Sant Jordi

1r PREMI (editat) - Oriol Salvat López

2n PREMI - Sergi Domingo Basora

3r PREMI - Natàlia Carbó Font
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Més millores al Pavelló Municipal
El Pavelló d’Esports Municipal és un dels equipaments públics amb més 
utilització. Aquest fet fa que requereixi un esforç addicional de manteniment 
i millores per tal de tenir-lo en òptimes condicions.

Recentment, s’han substituït totes les fustes de la tanca perimetral de la 
pista amb el que s’han eliminat els forats i desperfectes què, amb el pas 
dels anys, s’hi havien produït. Aquest fet, encara que pot semblar anecdòtic, 
és fonamental per la pràctica de l’hoquei damunt patins, ja que el rebot 
de la pilota en aquestes fustes és una estratègia molt utilitzada en aquest 
esport tan arrelat a les nostres comarques.

Diada dels Mossos d’Esquadra
L’Alcalde, el Regidor de Seguretat Ciutadana i el Coordinador de la Guàrdia 
Urbana de Riudoms van assistir al Dia de les Esquadres que aquest 2010 
es va celebrar a la ciutat de Reus.

La jornada va servir per a concedir distincions a diversos agents, alguns dels 
quals són veïns de Riudoms, per haver destacat en les seves actuacions 
en defensa de la seguretat ciutadana.

A més a més, es va poder veure el treball de diferents unitats especialitzades 
que actuen en el nostre territori: la Unitat Canina, la Unitat Especial ARRO 
o la Unitat de Desarticulació d’Artefactes Explosius.

Premis Arnau de Palomar 2010 
El dissabte 17 d’abril, es va donar a conèixer el resultat de la 20a edició 
dels Premis Arnau de Palomar, que organitza conjuntament el CERAP i 
l’Ajuntament de Riudoms i que estan dotats amb 3000€.

L’acte de lliurament de premis va comptar amb la presència de més d’una 
vuitantena de persones les quals van poder també escolar una formació 
musical de l’Escola de Música riudomenca, visitar les pintures participants 
i l’exposició del treball fotogràfic “Riudoms des d’un altre punt de vista”, 
de Cristina Úbeda Salas, guanyadora de l’any anterior en la categoria 
fotogràfica.

Els premiats 2010, en les diferents categories, van ser:

•	 Recull	fotogràfic:	Lucía	Perera

•	 Pintura	(absolut):	Evelyn	Roca

•	 Pintura	(promoció	local):	Gilbert	Coll

•	 Narrativa	breu	(absolut):	Magda	Juncosa

•	 Narrativa	breu	(promoció	juvenil):	Paula	Torrell

Presentació	del	Refugi	de	Riudoms
Durant diversos mesos l’Associació d’Espeleologia Tarragona va anar fent 
diverses incursions al Refugi subterrani de Riudoms, construït principalment 
durant la passada Guerra Civil, tot aprofitant antigues sitges i dipòsits 
d’època medieval. 

Aquestes entrades van servir per a realitzar el seu estudi cartogràfic, 
conèixer de primera mà com estan la sala principal i les diverses galeries 
i prendre’n fotografies i imatges que han servit per a editar-ne un extens 
treball tècnic i un audiovisual amb imatges rodades en el seu interior. 

L’Ajuntament de Riudoms i l’Associació d’Espeleologia Tarragona van 
convidar tot el poble a la presentació d’aquest treball, que va tenir lloc a la 
sala d’actes de la Casa de Cultura, durant la Festa de Sant Jordi. 

Va ser un acte realment emotiu, degut a la presència de persones que 
van aportar més dades sobre la seva construcció o que en van recordar 
anècdotes, històries i vivències viscudes en aquella època. 

Tothom que tingui interès en conèixer aquest treball o en veure l’audiovisual, 
pot demanar-ho a la Biblioteca Municipal on està a la vostra disposició. 

Agraïnt la implicació del riudomenc Dani Colomé i de Josep Estivill

La projecció de l’audiovisual va emocionar el nombrós públic

El pas dels anys ha deteriorat un espai construït a corre-cuita
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Programa d’integració 
de persones discapacitades 

 Emmarcades en el Programa d’integració de les persones discapacitades 
de Riudoms, l’Associació El Trencadís està duent a terme una sèrie 
d’activitats mensuals amb l’objectiu de promoure la integració d’aquesta 
part dels veïns Riudoms, alhora que aprendre i passar una estona ben 
agradable. 

Aquests actes, que estan oberts a la participació de tothom, compten amb 
l’ajuda de persones voluntàries que volen dedicar unes hores del seu temps 
a col·laborar en aquestes activitats. 

Així, ja s’han organitzat diversos actes, com ara la projecció d’una 
pel·lícula juvenil amb berenar inclòs, un taller de pintura en paper natural, 
un arròs familiar i per més endavant es té previst organitzar una activitat 
de psicomotricitat a la plaça de l’Arbre i, de cara al bon temps, diverses 
excursions. 

Tothom que tingui interès en ser soci o voluntari de l’Associació El Trencadís 
pot enviar un correu electrònic a aquesta adreça: eltrencadis@tinet.cat o 
fer-ho saber personalment als seus membres. 

Aquestes activitats comptem amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Riudoms i dels Punts Tu Ajudes de Caixa Tarragona.

L’àvia	enamorada
A la seu del CERAP es va presentar, diumenge 11 d’abril, el llibre escrit i 
editat per la Sra. Montserrat Mestre Mariné.

Aquesta és la primera obra publicada en forma de llibre d’aquesta 
riudomenca i porta per títol “L’àvia enamorada”.

Entre els seus fulls podem trobar vivències pròpies, records de joventut 
i de maduresa què, transversalment, esdevenen un repàs personal a la 
història del Riudoms que li ha tocat viure.

És important destacar que en l’edició d’aquest volum hi han col·laborat 
diverses persones de Riudoms, les quals, amb les seves encertades 
aportacions, han ajudat a arrodonir-lo: el Pol Mallafré que va fer la 
transcripció original, la M. Eugènia Perea que ha fet la revisió gramatical i 
ortogràfica, l’Anton Marc Caparó que va dibuixar les il·lustracions i el Jordi 
Ferré que ha treballat en la maquetació editorial.

El Trencadís fomenta el temps d’oci i la integració social

“Tu pots salvar una vida” 
El 26 de març de 2010 l’AMPA de l’Escola Beat Bonaventura va organitzar 
el 1r Taller de Primers Auxilis, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Riudoms, amb el títol “Tu pots salvar una vida”.

Aquest taller tenia com objectiu que tots els participants, en acabar, 
tinguéssin unes nocions mínimes d’actuació davant d’una emergència 
mèdica, així com el coneixement de les maniobres bàsiques de reanimació 
cardio pulmonar (RCP), que és una maniobra molt senzilla que tothom és 
capaç de fer i aprendre: és un recurs que pot salvar una vida!

Va ser tot un èxit de participació i d’acceptació per part de tots els assistents. 
És per això que tenim la intenció d’organitzar un segon taller.

Volem agrair la col·laboració dels ponents: Susana García (Instructora de 
Suport Vital Bàsic i DEA pel Consell Català de Resucitació), Carlos Segovia, 
Àngeles Linares, Santi Macho i Carme Romero (tècnics sanitaris) i molt 
especialment a l’Ajuntament de Riudoms per cedir-nos l’espai i per la seva 
implicació.

Aprenent a “Tu pots salvar una vida”

Resultats del “Tu Ajudes 2010”
Les entitats de Riudoms que han participat del programa “Tu Ajudes” de 
Caixa de Tarragona, han aconseguit la següent dotació econòmica:

ENTITAT IMPORT

Fundació pels animals de companyia del Camp de Tarragona 3.644 E

Club Patí Riudoms 1.072 E

Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms 951 E

AMPA IES Joan Guinjoan de Riudoms 3.013 E

Camera Musicae 628 E

Colla Gegantera de Riudoms 1.018 E

Fundació Privada Beat Bonaventura Gran de Riudoms 1.776 E

Associació El Trencadís 4.449 E

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 849 E

L’alcalde i el regidor de cultura van acompanyar l’autora

AVÍS ALS VEÏNS DISSEMINATS
Per tal de fer arribar de forma efectiva el programa de les festes 
a tots els veïns que no resideixen al nucli urbà, a partir d’ara, els 
forns de pa de tot el municipi disposaran de programes que es 
deixaran a la vostra disposició. 
Tot i amb això, recordeu que a la Casa de Cultura i a la Casa de la 
Vila sempre hi ha programes de festes a disposició de tothom.
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Consulta sobre la independència
El 25 d’abril es va celebrar a Riudoms, organitzat per la Plataforma Riudoms 
Decideix, la consulta popular sobre la independència de Catalunya.

La participació en aquesta consulta va ser del 30,15% dels possibles 
votants, el que significa que van emetre el seu vot 1.638 persones.

El mateix dia del referèndum, a les escoles es van organitzar diferents 
activitats que van arrodonir aquesta jornada d’expressió lliure i 
democràtica.

S’han	fet	les	proves	per	ampliar	la	
Guàrdia	Municipal	

Al voltant d’un centenar de persones es van presentar per optar a alguna 
de les quatre places que la Guàrdia Urbana de Riudoms necessita cobrir.

Les proves consistien en superar diferents parts: el test de cultura general 
sobre el poble i el terme de Riudoms, les proves físiques, el cas pràctic i 
el psicotècnic acompanyat d’una entrevista.

Més de 100 aspirants es van presentar per ocupar les 4 vacants

L’institut Joan Guinjoan 
ha celebrat les Jornades Culturals

Després de tres anys consecutius sent un èxit, el 22 i 23 d’abril, coincidint 
amb la Diada de Sant Jordi, s’ha volgut que aquesta fos l'edició de la 
consolidació. Gràcies a la feina d'un grup entusiasta de professors, l'oferta 
ha estat prou àmplia com perquè tots els alumnes hagin pogut trobat coses 
interessants.

Hi ha hagut un ampli ventall d'activitats esportives, que han inclòs esports 
d'arrel tradicional, com són les bitlles catalanes. En els tallers s'hi han 
pogut fer activitats tan variades com l'elaboració de sucs, còctels o creps, 
el disseny de joies o d'una samarreta, la fabricació d'objectes a partir de 
deixalles, fotografia, etc.

No hi ha mancat un ampli ventall de xerrades educatives, de temes diversos: 
històrics, socials, ecològics, i cal destacar la conferència sobre meteorologia 
a càrrec de Francesc Mauri, el conegut home del temps de TV3.

Pel que fa a les activitats lúdiques, la més destacada ha estat el festival 
de cloenda, en què alguns alumnes han pogut mostrar les seves aptituds 
en el camp de l'espectacle.

Curs de gralles a Riudoms 
Durant els darrers mesos un grup de joves membres de la Colla Gegantera 
de Riudoms han assistit a un curs per tal d’aprendre a tocar la gralla. 

El professor d’aquesta activitat ha estat el compositor i expert en música 
tradicional Sr. Ezequiel Molina. 

Els joves músics han assajat a la Casa de Cultura i al local de la Colla 
Gegantera de Riudoms i amb els coneixements adquirits complementaran 
amb la seva música les actuacions de la colla gegantera local. 

19a BICICLETADA POPULAR 
El proper 25 de juliol al matí, en el marc de la Festa Major de Sant 
Jaume, es portarà a terme la Bicicletada Popular de Riudoms.

Per a participar-hi, cal que us inscriviu a la Biblioteca “Antoni 
Gaudí” a partir de l’1 de juny i fins el 2 de juliol (a partir del 23 de 
juny, en horari d’estiu). La quota d’inscripció és de 3 euros per 
persona i inclou una samarreta commemorativa i l’esmorzar. Un 
cop transcorregut aquest termini, per raons d’organització, no 
s’admetran més inscripcions.                  

Els participants podran triar entre un recorregut llarg i exigent o 
un de més curt i assequible.

Animeu-vos a fer la Bicicletada ben grossa!

El jove grup de grallers acompanyarà les actuacions geganteres

L’AMPA de l’Institut 
organitza	un	Torneig	de	Bàsquet	

El diumenge 11 abril va tenir lloc al Pavelló d’Esports un torneig de 
Bàsquet organitzat per l’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan, en el que hi 
van participar, a més a més dels jugadors del nostre institut, el CB Morell, 
l’Institut d’Altafulla i l’Escola del Carme de Tarragona.

Per finalitzar la jornada es va poder assistir a una exhibició de patinatge 
artístic a càrrec del CP Riudoms.

La participació va ser un 14% més elevada que la mitjana catalana

 SÍ NO EN BLANC NULS

 1.506 73  57 2
 (91,94%) (4,46%) (3,48%) (0,12%)
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Les nostres rieres, uns espais a preservar

Coherència municipal, responsabilitat institucional

Mai plou al gust de tothom, però sempre plou sobre mullat...

Les organitzacions sindicals agràries van 
aplegar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona 
una gran manifestació reivindicativa, com 
a exemple d’expressió democràtica, per 
demostrar el seu malestar i descontentament 
general.

És ben cert que una gran part de la pagesia 
catalana ve suportant una situació crítica i això 
és una constant que es va repetint al llarg dels 
anys.

També és evident que s’han de millorar els 
mecanismes que donin confiança a la pagesia 
per a seguir apostant-hi en el futur, doncs estem 
immersos en un món globalitzat en el què, de 
vegades, per resoldre un problema, se’n pot 

crear un altre. Però tots mengem, cada dia, el 
que un pagès o un altre ha conreat.

Del que us volen parlar en aquest breu text és 
del que els manca als components actuals del 
Govern català: els fa falta sensibilitat. Sensibilitat 
i capacitat per entendre els problemes que 
pateix el sector, per escoltar-lo i per actuar en 
conseqüència.

Encara que no se segueixi de prop el món 
agrari, és fàcil veure com alguns membres del 
govern tripartit són més sensibles als problemes 
de certes espècies que a la supervivència de la 
pagesia catalana. Estan més decidits a destinar 
temps i esforços per a millorar l’hàbitat d’alguna 
au de pas, d’alguna palmera malalta o d’algun 

espai “que maco”. Volien portar la nostra aigua 
d’aquí cap allà i no pas invertir i dedicar-se 
a resoldre els problemes d’un col·lectiu poc 
nombrós i, per tant, que no és prioritari en les 
seves enquestes governamentals.

I és això el que volem denunciar. Que un bon 
govern ho ha de ser per a tots, que no només 
tingui en compte determinats sectors urbans en 
funció del seu pes electoral. Als membres que 
formen aquest tripartit els costa entendre que 
Catalunya no és exclusivament Barcelona i la 
seva àrea d’influència...

Aquí ens plou sobre mullat!

Riudoms, març de 2010

El passat 19 de novembre el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar donar suport a 
la consulta per la independència a tots 
aquells pobles, inclòs Riudoms, on es 
formulin consultes similars, com un 
saludable exercici de democràcia, obert a 
la participació de la ciutadania.

La moció, proposada per ERC-AM, fou 
aprovada per aclaparadora majoria, amb els 
vots favorables dels dos principals grups i 
sense cap vot en contra.

Posteriorment, amb la constitució de la 
plataforma cívica Riudoms Decideix, un nodrit 
grup de veïns i veïnes, van donar el pas per a 
la celebració de la consulta al nostre municipi.

La bona feina i l’esforç dels voluntaris de 

Riudoms Decideix, ha contribuït a posar de 
relleu, un cop més, la unió dels riudomencs 
en projectes col·lectius. En aquest cas en un 
repte de país, on el dret a decidir de la nació 
catalana va més enllà de divisions partidistes, 
amb independència de colors polítics o 
ambicions particulars de govern.

Així també ho pensa el nostre grup municipal 
i, atesa la moció aprovada per l’alcalde i els 
dotze regidors de l’Ajuntament, hem fet més 
d’una proposta per tal que el suport acordat no 
quedés en una simple declaració d’intencions.

Atès que un acord del Ple obliga a tots els 
regidors d’acord amb les seves responsabilitats, 
vam proposar una promoció i suport explícit, 
de caire institucional, en favor de la consulta 
del 25 d’abril, mitjançant la col·locació dels 

estands de Sant Jordi en un lloc proper a les 
urnes, donant publicitat a la moció aprovada 
i amb una carta a la ciutadania i les entitats 
signada per l’alcalde.

Avui, 20 de març, desconeixem si s’acceptarà 
alguna de les propostes formulades. Cal que 
CiU, el partit al govern de l’ajuntament, demostri 
coherència i responsabilitat amb allò que vota 
en seu plenària. De moment ja ha negat una 
pàgina d’aquest butlletí per promocionar de 
manera conjunta la consulta.

Cas que s’hagi amagat el cap sota l’ala, un 
cop més la ciutadania haurà donat una lliçó de 
democràcia i participació als seus governants.

Riudoms, març de 2010

En el Projecte del Pla Territorial del Camp de 
Tarragona, el qual no fa gaire  va ser aprovat 
definitivament, s’hi va incorporar un suggeriment 
nostre per tal de qualificar d’espai d’interès 
especial, els cursos de les Rieres de Maspujols 
i d’Alforja pel seu caràcter de connectors i per 
la recàrrega que representen dels aqüífers del 
nostre terme. Aquests bocins dels nostre terme 
municipal darrerament han sofert una important 
degradació. Els abocaments de residus urbans 
hi tornen a ser presents en un grau força elevat 
i fins i tot per deixalles que poden comportar un 
perill per a la salut humana. 

Uns anys enrere, el nostre Ajuntament, per 
mitjà de la Regidoria de Medi Ambient, va 
tenir una cura especial en tenir netes les 

nostres Rieres i va arribar un moment que es 
va aconseguir gairebé del tot. Es va perseguir 
els infractors, se’ls va localitzar i se’ls va 
penalitzar i això va donar lloc a fer desdir els 
altres possibles infractors d’aquestes actituds 
incíviques . Amb el pas del temps i amb els 
canvis dels responsables de la Regidoria, 
aquesta pressió que es feia per mantenir nets 
els nostres cursos fluvials s’ha anat relaxant, els 
abocaments il·legals han tornat, fins arribar un 
punt d’abandonament i degradació, sinó com a 
temps pretèrits, molt semblant. 

El nostre grup va presentar un prec per tal, 
que es fes una neteja d’una part de la Riera 
de Maspujols que presentava un aspecte més 
lamentable, que era el que va de la carretera 

de Reus fins, aproximadament, la caseta de 
registre del transvasament de l’Ebre, on s’hi 
podia veure de tot: neveres, wàters, rentadores, 
etc. Aquest tros s’ha netejat eficaçment per part 
del nostre Ajuntament i cal fer-ho constar, però 
queda encara molta feina a fer per tal que les 
nostres rieres tornin a tenir l’aspecte que van 
tenir fa uns anys. 

Caldria també engegar una campanya per part 
de la Regidoria per fer veure que aquests són 
espais que entre tots hem de preservar i que 
si no en tenim cura, tots també en sortirem 
perjudicats.

Riudoms, març de 2010
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Riudoms necessita un edifici públic per al nostre jovent

La Catalunya valenta, el Riudoms actiu

S’acosten les eleccions al Parlament de Catalunya: un nou repte 
per als catalans

Avui, som molts els que coincidim en què els 
màxims dirigents del Govern de Catalunya 
no donen cap mostra d’estar capacitats per a 
poder redreçar la situació que els ciutadans 
estem vivint.

Ara, després de set anys de Tripartit, i amb 
el país enfonsat, s’apropen les eleccions al 
Parlament de Catalunya. És en aquest context 
que cal fer una aposta clara i unànime per qui 
tingui la millor capacitat per a treure’ns de la 
situació actual.

Així, de cara a aquest nou repte, la gent de 
Convergència i Unió ja hem escollit el nostre cap 
de llista a les eleccions catalanes per Tarragona: 
és Josep Poblet i Tous.

En Josep Poblet és l’alcalde de Vila-seca. 

Ha obtingut, de manera successiva, el suport 
de l’amplíssima majoria dels seus veïns vila-
secans. També, durant el període 2003/2006 
va ser diputat al Parlament de Catalunya i des 
del juliol de 2007 és el president de la Diputació 
de Tarragona.

Al llarg d’aquests anys de responsabilitat, el 
Josep s’ha guanyat a pols el respecte de tots 
els que l’han pogut tractar. Sent fill de pagesos, 
coneix a fons les dificultats de la vida diària i els 
esforços que cal fer per tirar endavant. És una 
persona “de picar pedra”, alhora que de tracte 
exquisit i de lluita permanent per la millora de 
la qualitat de vida dels ciutadans.

Sense cap mena de dubte, el fet que hagi 
acceptat el repte d’encapçalar les llistes de 

Convergència i Unió és una excel•lent notícia 
per a les nostres comarques.

Ara és el moment de redreçar el rumb que el 
país està seguint. S’acosta el moment en què els 
ciutadans hem de donar el màxim recolzament 
a Josep Poblet per tal que Convergència i 
Unió, amb l’Artur Mas com a President de la 
Generalitat, pugui retornar Catalunya als nivells 
de benestar i prosperitat que es mereix.

No s’hi val a badar! No només cal guanyar, sinó 
que cal fer-ho amb una molt àmplia majoria. En 
cas contrari, tornarem a viure un altre Tripartit. 
I com que ja l’hem conegut durant aquests 
darrers anys, tots sabem on ens ha portat.

Riudoms, abril de 2010

En un moment decisiu per la nació catalana, 
no valen mitges tintes ni jocs de partidisme 
polític. A Catalunya, cada cop més, la 
societat civil demana, i exerceix, un paper 
actiu en la construcció del país. Cal que els 
representants públics estiguin a l’alçada de 
la societat que serveixen. I Riudoms no n’és 
cap excepció.

Ignorar la capacitat dels ciutadans per opinar 
i decidir sobre el país i el poble que volem, 
és mantenir-se en models caducs de govern 
que, no per ser exercits per gent més jove, 
deixen d’estar ancorats en un concepte antic 
i tancat de fer política. La democràcia d’avui 
és oberta, participativa, i va molt més enllà del 
vot cada quatre anys en base a un programa 
que, després, es compleix a mitges.

La desafecció dels ciutadans pels seus 
representants polítics és un fet. Però el 
desprestigi de la classe política tal i com avui la 
coneixem, comença en les decepcions que ens 
provoquen els governants més propers. O no se 
sent decebut per aquell regidor que va prometre 
unes coses en campanya i que després justifica 
avergonyit la seva passivitat? 

La societat catalana evolucionada és cada cop 
menys manipulable a base d’inauguracions i 
festes majors. Reclama el seu paper, desitja 
ser escoltada, demana participació per decidir 
el seu futur.

En temes de país, i en temes de poble, ja no 
valen dobles discursos ni jocs polítics ambigus 
per nedar i guardar la roba. Més enllà dels 

copets a l’esquena, anar a totes les processons 
o a tots els enterraments, els veïns mereixen 
un govern participatiu i responsable. I coherent 
en les seves decisions.

El 19 de novembre passat, l’Ajuntament 
amb l’alcalde al capdavant aprovava donar 
suport a la consulta per la independència 
d’aquest 25 d’abril. Però per gasiveria política 
i avarícia electoralista, ha estat un suport irreal 
i escadusser. Un conte massa antic. Com el 
discurs a Madrid i el discurs aquí, o el discurs 
espanyolista als grans i sobiranista als joves. 
Res a veure amb el coratge i l’empenta dels 
seus veïns.

Riudoms, abril de 2010

En el darrer  ple municipal i en el decurs 
d’altres sessions de l’ajuntament, el nostre 
grup ha formulat diferents preguntes per saber 
quina  havia de ser la destinació definitiva 
dels diferents edificis que són de propietat 
municipal i que actualment resten buits i sense 
utilitzar. Hem demanat a l’equip de govern 
que ens expliqués quina era la funció que se li 
volia donar a l’antic mercat  municipal,  un cop  
les parades han quedat buides de venedors. 
També hem sol·licitat que se’ns digués en 
què consistien les obres que en les darreres 
setmanes s’han efectuat a l’edifici de l’antic 
Col·legi de les Monges.

 En el primer dels casos se’ns ha dit que no se 
sabia quina seria la  missió que tindria l’espai 

que ocupava el mercat públic, tot i que en els 
darrers dies hem vist que la brigada municipal 
hi efectuava obres  importants  que significaven 
la demolició de l’estructura interna que tenia 
aquest lloc. Pel que fa a l’edifici  conegut per 
“les Monges” se’ns va indicar que les obres 
consistien en  la consolidació  i apuntalament 
de l’edifici ja que el seu estat actual era precari, 
cosa, per altra banda, de sobres coneguda ja 
que aquest immoble  fa temps que està en unes 
condicions  realment llastimoses.

El nostre interès per aquest dos edificis ve 
donat perquè són dos edificis públics als quals 
actualment no se`ls treu cap tipus de profit. 

A Riudoms ja fa anys que som deficitaris  

d’espais on el nostre jovent pugui desenvolupar  
activitats que vol portar a terme i que per falta de 
lloc no pot, per la qual cosa és urgent i necessari 
que la nostra gent jove disposi d’aquest tipus 
equipaments . A més a més cal recordar que 
aviat quedarà lliure l’edifici que ocupa l’actual 
Biblioteca Municipal, un cop inaugurada la 
nova.   

És per tot això que estem comentant, que 
cal dotar al nostre jovent, el més ràpidament 
possible, d’un espai propi i per fer-ho en tenim  
molts  de disponibles.  No és pot demorar  per 
més temps aquesta mancança que fa massa 
anys que té el nostre poble.

Riudoms, abril de 2010
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HI COL·LABORA:

Ajuntament de Riudoms
Regidoria de Cultura 

HO  ORGANITZA:

  
 
 

 
 

CICLE DE XERRADES – TALLER  

DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

Adreçat a TOTES les famílies amb  

infants MENORS DE 3 ANYS 

 

DATA  Tema de la xerrada – taller  

 

 13/5/2010 Rutines, hàbits i normes. 

 20/5/2010 Interacció i comunicació en els tres primers  

anys de vida dels nostres fills i filles. 

 10/6/2010 Una alimentació sana per als nostres fills i filles. 

 

Hora: 20.30h  

Lloc:  Llar d’infants municipal Picarols 

   Av. de Catalunya, núm. 2 

 

 

Col·labora: 

 

 

 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d'Acció Social i Ciutadania 

Secretaria de Polítiques Familiars  

i Drets de Ciutadania 
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