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A Riudoms, entRe tots, 
hem fet un estiu de 10!

Aquest estiu de 2010 ha estat un magnífic 
exemple de participació i de treball en 
equip, que s’ha demostrat en la molt bona 
organització de tots els actes programats 
pels diferents col·lectius o entitats locals, per 
l’Ajuntament de Riudoms o conjuntament.

La bona sintonia entre els diferents estaments 
organitzadors i la gran resposta de tots els 
participants, han fet que aquest estiu hi hagi 
hagut activitats, celebracions i actes per a 
tots els gustos i, pràcticament, cada cap de 
setmana, de juny a setembre. En resum: a 
Riudoms entre tots, hem fet un estiu de 10!

Per altra banda, el lloc que havia ocupat l’antic 
mercat municipal, a la plaça de l’Església, s’ha 
transformat durant aquest darrer any, en el que 
serà el nou Local Jove de Riudoms.

Aquest equipament, que es posarà en servei 
ben aviat, oferirà als adolescents del nostre 
poble 300 m2 d’espai pensat especialment per 
a aquest grup d’edat.

el jovent tindRà 
el seu locAl jove

A Riudoms, entRe tots, 
hem fet un estiu de 10!
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Són diverses les 
inversions i activitats 
que l’Ajuntament de 
Riudoms porta a 
terme en les quals 
poden part ic ipar 
els joves del nostre 
poble.

Algunes estan pensades i treballades exclusivament 
per a ells, com ara Les Barraques emmarcades en 
la Festa Major de Sant Jaume. 

D’altres tenen gran interès per a totes les edats, però 
els més joves hi tenen un paper protagonista, com 
ara el Correfoc de Sant Jaume, la Festa dels Barris, 
el Torneig de Bàsquet 3x3, el Reviu les Places, la 
Bicicletada, les beques per a alumnes universitaris, 
totes les activitats esportives, etc.

Per altra banda, diferents inversions que ja estan 
estrenades o a punt d’entrar en servei, poden ser 
utilitzades majoritàriament pels joves de Riudoms: 
el segon camp de futbol de gespa natural, la nova 
biblioteca, la pista poliesportiva, la de tennis o la 
de pàdel, que completaran la zona esportiva del 
Pavelló...

Però ara volem fer un pas més en aquest sentit i 
estem preparant tres importants actuacions que els 
joves riudomencs ens han anat demanant:

el local jove
És ben cert que els joves que encara no tenen fets els 
18 anys tenen dificultats per a trobar un lloc on poder 
estar amb els amics i passar el seu temps lliure.

És per això què, des de ja fa uns mesos, amb la 
Brigada Municipal, estem adequant l’espai que 
ocupava l’antic Mercat Municipal per a transformar-lo 
en el Local Jove de Riudoms. 

“estem adequant l’espai de l’antic Mercat 
per a transformar-lo en el Local Jove”

Les dues plantes que té el mercat es destinaran a 
dos grups d’edats diferents i què, per tant, tenen 
inquietuds diverses. La planta baixa està pensada 
per als més joves, d’entre 12 a 14 anys i la planta 
superior estarà destinada als nois i noies, fins als 
18 anys.

El Local Jove obrirà tots els caps de setmana i festius, 
i en tot moment hi haurà una persona adulta que en 
gestionarà el funcionament per tal que el jovent hi 
estigui en les millors condicions.

En aquest espai s’hi podran fer moltes activitats, 
i també s’hi posaran des de futbolins fins a 
consoles, passant pels jocs de taula, llibres, música,  
televisió, etc.

la sala Polivalent del casal Riudomenc
Una de les grans virtuts de l’edifici del Casal es que 
posarà a disposició de tot el poble una gran Sala 
Polivalent de 400 m2. Evidentment, els joves també 
tindran a la seva disposició aquest espai per a fer-
hi activitats de major envergadura i que requereixin 
més superfície de la que disposarà el Local Jove, 
que estarà situat ben a prop.

celebració d’una festa flash fm
Una altra de les reivindicacions què, sobretot 
darrerament, ens han fet arribar diversos col•lectius 
joves, és la de fer una festa amb els discjòqueis de 
l’emissora musical Flash FM.

Així doncs, des de l’Ajuntament ja estem treballant 
per tenir a Riudoms una completa Festa Flash FM. 
Segons les previsions actuals, la festa es podrà fer 
al Pavelló Municipal, coincidint amb la Festa Major 
d’hivern de Sant Sebastià, durant el proper mes de 
gener.

Pel que fa a l’organització, anirà a càrrec del propi 
Ajuntament, però també s’hi ha implicat un nombrós 
equip de joves riudomencs que hi aporten la seva 
ajuda.

I és que a Riudoms gaudim d’un fet que no tots els 
pobles poden presumir-ne i del que n’hem d’estar 
orgullosos. A Riudoms tenim, en molts aspectes, una 
joventut activa, participativa i exemplar.

Així doncs, és també el moment de dotar-los de més 
equipaments i de millors activitats.

Treballem per a tots: ara també toca al jovent!

josep m. cruset domènech
Alcalde
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Treballem per a tots: ara també toca al jovent

les ulé Barraques és un dels actes que ja s’organitzen pels joves del poble
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El mercat municipal  
es transforma en el Local Jove

Tal com explica l'Alcalde 
en el seu text, s'estan 
portant a terme les 
obres de transformació 
de l'antic Mercat en el 
Local Jove.

A l  tancar  les  t res 
darreres parades que 
encara funcionaven, les 
instal·lacions de l’antic 
mercat municipal havien 
quedat en desús.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Riudoms es va posar en contacte 
amb la Direcció General de Comerç de la Generalitat per tal de saber 
quina era la millor actuació davant aquesta realitat. Segons va informar 
la mateixa Direcció General de Comerç, els mercats municipals són poc 
viables en poblacions de dimensions similars a les de Riudoms, i fins i tot 
tenen serioses dificultats en poblacions encara molt més grans.

Davant la necessitat de disposar d'un local per als joves del nostre poble, 
abans de l’estiu es van iniciar les obres que permetran convertir aquest 
cèntric espai en un Local Jove. 

Pel que fa als costos, s’ha aconseguit que estiguin subvencionats, 
pràcticament en la seva totalitat, per la Diputació de Tarragona.

El nou local disposa d'una superfície total de 230 m2, repartits en dues 
plantes de 115 m2  cadascuna. 

s’han rehabilitat les dues plantes pel futur local jove de Riudoms

l‘antic mercat va tancar l’any passat

Adjudicades les obres del nou  
edifici de l’escola Cavaller Arnau

Des de gener de 2008 l’Ajuntament de Riudoms disposa del solar destinat 
a la nova escola Cavaller Arnau. Des de bastant abans d’aquesta data, 
el Departament d’Educació, qui té la responsabilitat de construir el nou 
equipament, era coneixedor de que Riudoms necessitava una nova escola 
perquè les instal·lacions del Beat Bonaventura estaven massificades.

De manera temporal, i mentre no comencessin les obres del nou edifici, el 
Departament d’Educació va decidir crear la nova escola Cavaller Arnau a 
les dependències de l’edifici conegut com “Les Escoles Velles”.

Durant tot aquest temps, i malgrat no ser responsabilitat municipal, des de 
l’Ajuntament s’ha seguit en detall els tràmits que el Departament d’Educació 
havia de fer per a construir el nou edifici escolar.

Aquest passat febrer la Generalitat de Catalunya va portar a terme l’estudi 
geotècnic del solar per tal de poder redactar el projecte de l’obra.

Però amb la parada de les inversions per part de la Generalitat, anunciada 
a mig estiu, el Departament d’Educació va posposar l’inici imminent de 
les obres fins a començament de l’any 2012. De manera immediata, 
l’Ajuntament de Riudoms va demanar hora amb el Director General de 
Recursos del Sistema Educatiu per intentar accelerar el calendari.

El passat 22 de juliol es va celebrar una reunió a la seu del Departament 
d’Educació a Barcelona, de la qual en va sortir el compromís del 
Departament d’iniciar les obres un any abans del que havien previst, i per 
tant, fer-ho a començaments de 2011.

Així doncs, i d’acord amb el compromís adquirit davant l’Ajuntament, el 
passat 23 de setembre es va publicar l’adjudicació de l’obra de la nova 
escola a l’empresa Vías y Construcciones, SA, per un import total de 
3.013.772 E i un termini d’execució d’11 mesos.

eudald salvat mestre
esalvat@riudoms.cat

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

horari de visites:
Dilluns 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

Publicació oficial de l’adjudicació de les obres del nou col·legi



Ajuntament de Riudoms4

n juliol - agost de 2010 n Núm. 81

Es van recuperant  
les fonts de la plaça de l'Església 

Feia molts anys que les fonts de la plaça de l'Església s'havien assecat. De 
fet, importants problemes en el sistema elèctric i hidràulic, així com forts 
canvis en les normatives legals havien obligat a la seva aturada.

Des de fa uns mesos la Brigada Municipal va fent la delicada feina de 
substituir els elements més afectats per tal d'anar recuperant aquesta 
instal·lació, construïda l’any 1978. Actualment ja estan en funcionament el 
dos sortidors principals i es continua treballant en la resta de brolladors.

A hores d'ara ja es pot tornar a passejar, tot gaudint de l'efecte relaxant 
dels brolladors d'aigua de la Font de la Plaça.

la font de la Plaça de l’església torna a funcionar

Consolidació de l’edifici de Les Monges
L'edifici de Les Monges té, des de fa molts anys, una important deficiència 
estructural. De fet, per això ja fa més de 15 anys que es va treure d'aquest 
edifici la Llar d'Infants Municipal i en fa més de 10 que s’hi va treure l'Escola 
Municipal de Música.

Malgrat aquesta greu situació, i per tal què, en un futur, es pugui determinar 
allò que sigui més convenient per al nostre poble, en aquests darrers mesos 
s'ha fet una actuació per a consolidar l'antic edifici.

Concretament, la Brigada Municipal, sota la direcció dels Serveis Tècnics de 
l'Ajuntament, ha instal·lat en totes les plantes, més de 500 puntals d’obra. 
D'aquesta manera s’ha reforçat l'estructura i s'ha evitat que degut a la seva 
feblesa i degradació, pogués suposar el seu ensorrament.

Nou vestuari de la Brigada Municipal
En el context de modernització i millora de l'equipament de la Brigada 
Municipal, aquest estiu s'ha estrenat un nou vestuari laboral.

Aquesta nova adequació també servirà per a millorar les condicions de 
seguretat en els treballs a la via pública, doncs els operaris seran molt 
més visibles.

Així mateix, la imatge que transmet tot el conjunt de la Brigada Municipal 
està més acord amb el bon nivell professional dels seus components.

500 puntals reforcen la vella estructura de les monges

Nova entrada al Molí d'en Marc
Les obres de la carretera entre Riudoms i Vinyols permetran dotar d'una 
rotonda a l'entrada de la Urbanització Molí d'en Marc.

A hores d’ara, aquesta obra ja està força avançada i tots podem apreciar quin 
és el resultat del seu disseny. Per un costat, i molt important, s'ha eliminat 
el perill que suposava la cruïlla fins ara existent. I a més a més, aquesta 
rotonda, quan estigui del tot finalitzada, permetrà disposar d’una entrada 
molt més lluïda per tots els que arribin a Riudoms per aquesta entrada.

Quan es va decidir l’enjardinament de la passada Fira de l’Avellana, 
realitzada per l’empresa Vivers i Jardineria Jordis, ja es va fer, tot pensant 
en que es pogués destinar a aquest espai. 

Ara, la Brigada Municipal està fent l’adaptació d’aquest element, amb la 
col·locació d’una bassa, l’enjardinament de tot l’espai i el nom del poble 
de Riudoms, amb unes lletres metàl·liques semblant a les que ja hi ha a 
l'entrada des de Reus.

l’entrada de la fira es va pensar per a reubicar-la al molí d’en marc

Un pla d’ocupació  
dóna feina a 10 riudomencs aturats 

La Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Riudoms una 
subvenció per a contractar durant sis mesos, mitjançant un Pla d'Ocupació, 
a 10 persones aturades de llarga duració.

Les condicions que han de complir els aturats per a poder optar a acollir-se 
al Pla d'Ocupació venen fixades per la pròpia Generalitat de Catalunya.

Els 10 riudomencs que s'hi han pogut acollir tenen un contracte de 28 hores 
setmanals i durant aquests 6 mesos hauran de realitzar, fora de la seva 
jornada laboral, 90 hores de formació.

Traslladades les fumeres gaudinianes
El conjunt escultòric inspirat en les fumeres gaudinianes de La Pedrera, es 
col·locaran a la zona verda de la nova biblioteca Antoni Gaudí i Cornet.



Ajuntament de Riudoms 5

n juliol - agost de 2010 n Núm. 81

Festa Major de Sant Jaume’10
Els actes de la Festa Major han estat participats d’un nombre rellevant 
de riudomencs i riudomenques. Els concerts dels dies 23 i 24 de les 
Ulé Barraques han comptat amb una nodrida afluència de gent fruit de 
l’esforç de la comissió que les fa possibles, integrada en la present edició 
per l’Ajuntament, el Casal Popular la Calderera, el Club Patí Riudoms, el 
Centre d’Esports Riudoms–Handbol, l’Esplai del Casal Riudomenc, el Grup 
Independent d’Art i els Quintos 2010. 

Les diferents barraques de les entitats, on se servien begudes i menjar, 
envoltaven l’escenari de l’espai Ulé Barraques (a l’Avinguda dels Germans 
Nebot) per on hi van passar grups com Catrock, Xeic!, Bongo Botrako, 
Strombers o els Kayo Malayo. 

Les tasques de programació, compres, publicitat i altres gestions dutes a 
terme per la comissió es veuen traduïdes en un format de festa que any 
rere any arrela amb més força dins de la programació de la Festa Major 
de Riudoms.

El correfoc, el dissabte 24 al vespre, va transcórrer pels carrers del nucli 
antic del poble, amb les colles de diables de Cambrils, Garcia, Llorenç 
del Penedès i Vilassar de Dalt, junt amb la colla amfitriona, els Diables de 
Riudoms, amb final a la Plaça de l’Església.

La revetlla de Sant Jaume a Sant Antoni va anar a càrrec de l’Orquestra 
Marina, on van dur a terme un concert seguit del ball de festa major.

La 19a edició de la Bicicletada Popular, amb més de 1200 inscrits, fusió 
harmoniosa de festa i esport, va tornar a monopolitzar l’activitat durant el 
diumenge 25 al matí, amb la valuosa col·laboració de la secció de BTT 
d’Amics de Riudoms, artífexs de la bona marxa dels dos recorreguts, un de 
llarg i un de curt, segons el grau de dificultat, acabant ambdós al recinte de 
Sant Antoni, on es va servir l’esmorzar a tots els participants. El disseny de 
la samarreta commemorativa d’enguany ha anat a càrrec de la dissenyadora 
gràfica riudomenca Elisabet Ferrant Vilaltella.

Per la tarda, l’activitat lúdica es va traslladar al Barri Ferrant, on el grup 
d’animació Encara Farem Salat van organitzar una gran festa on tothom 
que hi era present en va prendre part ballant i cantant.

La solemne processó amb el copatró de Riudoms i el ball al recinte de 
Sant Antoni del diumenge al vespre van cloure els actes de la festa major 
d’enguany, que va comptar amb la complicitat d’un clima benèvol.

Reviu Les Places’10
La programació cultural d’estiu de Riudoms, el Reviu les Places, no ha estat 
aliena a l’actual situació econòmica per la que travessa el nostre país. En 
conseqüència, per ajustar la programació dins el conjunt de mesures de 
restricció pressupostària que l’Ajuntament té en marxa, han estat tres i no 
quatre els dies programats en l’edició d’enguany. 

L’equilibri entre els espectacles programats ha estat especialment concebut 
prioritzant les produccions amb un marcat caràcter desenfadat i divertit, 
per posar l’accent distès en contraposició a l’ensopiment de la majoria de 
notícies relacionades amb la crisi que dia a dia ens toca seguir per mitjà 
dels diferents canals informatius. 

En resum, doncs, la música, l’humor i la màgia han estat protagonistes 
del Reviu les Places d’aquest 2010, a la Plaça de la Palmera, al Molí d’en 
Marc i a Sant Antoni, respectivament. Amb la clemència del bon temps 
durant els tres dies, el dimecres 14 varem acollir la música de la Banda 
de la Unió Musical de Masdenverge, amb més de 40 músics, que van 
interpretar diferents peces, d’entre les quals, algunes bandes sonores de 
conegudes pel·lícules. 

El dimecres 21, el reconegut humorista Jordi LP va delectar al públic amb 
els seus particulars repassos a l’actualitat en clau d’humor, tot imitant-ne 
els protagonistes amb el seu singular estil. 

El dimecres 28, el Mag Lari va posar “la cirereta” al Reviu les Places 2010 
amb l’espectacle Somriures i Màgia, en el que va implicar a un bon nombre 
d’espectadors en la realització de diversos trucs que eren part d’il·lusionisme 
i part d’humor.

la banda de masdenverge va obrir amb bona música el Reviu

jordi lP ens va portar grans dosis d’humor contra la crisi

el mag lari va omplir, com mai, el Parc de sant Antoni

fem un Bon RePàs A l’estiu 2010
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L’HEREU I LA PUBILLA 2010
Georgina Seuba Saladié

Marc Salomó Molons

CONCURS DE DISFRESSES
1r Premi - Barri del Raval

2n Premi - Barri Ferrant

3r Premi - Barri de Sant Sebastià

CONCURS DE CARROSSES
1r Premi - Barri de Sant Sebastià

2n Premi - Barri de la Raval

3r Premi - Barri de la Plaça

la festa dels 10 Barris, l’inici d’un gran estiu!
La Festa dels Barris de Riudoms representa l’inici de les celebracions 
festives estiuenques a Riudoms. La cercavila del canó i els versots que 
repassen l’actualitat, el guarniment dels carrers i les degustacions populars, 
els jocs de cucanya, els sopars de germanor, el ball a cada barri, el toc de 
diana, la rua de lluïment, la missa de les ofrenes i el ball de final de festa, 
el concurs de carrosses i disfresses,  l’elecció de la Pubilla i de l’Hereu..., 
tot plegat i molt més és la Festa dels Barris de Riudoms.

L’esforç de les persones que formen part de les comissions organitzadores 
de cada barri, amb hores de reunions i tasques diverses, ha tornat a donar 
el seu fruit en forma d’actes molt concorreguts, bon ambient i satisfacció per 
la feina ben feta. La feina de totes aquestes persones és la sòlida estructura 
que permet que la resta de veïns i veïnes s’afegeixin entusiasmats a la festa. 
Amb tot, cal fer una crida a totes aquelles persones que vulguin formar 
part de les comissions organitzadores de cada barri per què s’hi posin en 
contacte i puguin participar-hi més activament.

Tot plegat converteix la Festa dels Barris en una empremta d’identitat festiva 
que enorgulleix a tots els riudomencs i riudomenques, fent que cada any la 
festa sigui més concorreguda i més lluïda.

 

la cercavila del canó dóna per començada la festa dels Barris

el Ball dels Barris és un dels més concorreguts de l’any

cada any, els quintos s’afegeixen a la festa!els diferents hereus i pubilles representen tots els 10 barris

unes 4.000 persones sopen a la fresca dels carrers i places del poble
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Barri molí d’en marc Barri de sant Antoni

Barri de sant sebastiàBarri de la Plaça

Barri de les escolesBarri del colomer

Barri d’Avall Barri del carrer major

Barri ferrant Barri de la Raval
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lA PARticiPAciÓ de tot Riudoms...       

Aquest recull d’imatges és un només una 
petita mostra de la gran quantitat d’activitats 
organitzades, així com de la intensa participació 
de la gent de Riudoms, en motiu de la 
celebració de la 30a Fira de l’Avellana i 411a 
Fira de Sant Llorenç.
El Comitè Organitzador i tota la resta de 
voluntaris, entitats i altres organismes 
participants, a través d’aquest text, volem 
agrair la molt bona acollida i la gran implicació 
de tothom.
La Fira, al llarg dels anys, ha demostrat que és 
el més gran aparador de Riudoms cap enfora 
i és per això que cal aprofitar-la, sentir-se-la 
ben pròpia i estar-ne ben orgullosos.

el curs de cuina va tenir més de 70 inscripcions vam visitar l’empresa Plantes i flors Gavaldà

la diputació sempre dóna suport a Riudoms

el president de la diputació va inaugurar la fira

lliurament del Premi fira de l’Avellana 2010 tallada de la cinta inaugural

vam tenir interessants exposicions: Reviu la tartana, catalunya terra Pagesa, Punt de creu, Riudoms des d’un altre punt de vista i marges de pedra seca

fruita i verdura, embotits, coca amb recapte

la campanya de Promoció dels Productes locals va tenir molt bona acceptació

fruita i verdura, embotits i coca amb recapte l’entrada, dissenyada per vivers i jardineria jordis, espectacular tant de dia com de nit!

en motiu dels 35 anys de la unió de Pagesos van venir a la fira els màxims dirigents del sindicat
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PRemis  
de lA 30a fiRA de l’AvellAnA

concuRs de PRoductes AGRÍcoles
millor fruita: Joan R. Gavaldà Gispert
millor verdura: Jaume Papió Mestre

Producte més original: Josep M. Bages Gispert

concuRs del conReu de l’AvellAneR
Josep M. Llauradó i Nadal

PRemi fiRA de l’AvellAnA 2010
Comitè Organitzador de la 1a Fira de l’Avellana 1981

26a cuRsA de PoRtAdoRs de sAcs
1r - Sergi Martín García (guanyador de la Combinada)

2n - Jesús Callejón (2n de la combinada)
3r - Ruben Guillen

4t - Carles Guillemat 
5è - Felipe Prieto Sánchez-Ajofrín

1a cuRsA de PoRtAdoRes de miG sAc
1a - Anna Maria Vila

2a - Mar Alsina Llurba
3a - Gemma Prieto Sánchez-Ajofrín 

4a - Aurora Labella Rueda

... A lA 30a fiRA es meReiX un 10!

Podi del campionat de Ping-pong els gegants van ser a la fira, tots tres dies les havaneres i el rom van cloure la 30a fira

felipe Prieto arribant a la meta tots els participants amb els seus premis

les participants de la 1a cursa femenina La Cursa de Riudoms és la definitiva!

el futbol sempre és present a la nostra fira Grups de tabals de la colla de diables 1r concurs de trencar Avellanes a l’estil de tros

diverses mostres i exhibicions de ping-pong, patinatge, hoquei, taekwondo, agility i grups musicals van animar molt la fira

Per celebrar els 30 anys, el Ball va ser gratuït l’Anar a mar, rememora una antiga tradició espectacular vista aèria de la 30a fira
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm

Arrenjar els carrers dels nucli antic en mal estat de conservació és 
una prioritat bàsica

Ple municipal del mes de juliol: defuncions i irregularitats

Quan la feina es fa bé!

Tot llegint, veient o escoltant els mitjans de 
comunicació ens podem anar fent una idea de 
com estan les coses als diferents municipis del 
nostre entorn.

Les serioses dificultats econòmiques que estan 
passant aquells que presumien de recursos 
il·limitats, o les penalitats dels consistoris que 
van tirar de beta sense reaccionar a la situació 
de crisi que s’acostava, han fet que ara els seus 
veïns pateixin les conseqüències d’una mala 
gestió per part dels seus governants.

Des del primer dia de la legislatura, a Riudoms 
hem estat molt prudents a l’hora de prendre 
decisions en tot allò que fa referència a 
l’economia municipal.

Hem anat fent un gran esforç en optimitzar 
els recursos econòmics, així com en adaptar 
l’estructura municipal als temps actuals, i 
sobretot, en no gastar més del que es disposava. 
Aquesta política ha fet que la salut econòmica 
de l’Ajuntament de Riudoms, a dia d’avui, 
sigui molt bona. Si ens comparem amb l’estat 
econòmic d’altres administracions, aquest és un 
fet remarcable i podem estar-ne tots satisfets.

Així doncs, aquesta realitat fa que l’Ajuntament 
de Riudoms pagui rigorosament, tal com toca, 
les factures de les empreses proveïdores i 
les nòmines dels seus treballadors. I tot això, 
malgrat que la Generalitat de Catalunya ens deu 
més de 350.000 E, que l’Ajuntament fa mesos 
que ha avançat.

En definitiva, la feina que estem fent permet 
què, en el present, no haguem d’augmentar 
els impostos i les taxes que els riudomencs 
paguem, i què, en el futur, el poble no estigui 
econòmicament hipotecat.

I a més a més, als que tenim l’oportunitat de ser 
al capdavant de l’Ajuntament del nostre poble, 
ens reconforta i encoratja veure com els veïns 
no només sabeu valorar les inversions i millores 
que es fan realitat, sinó que també ens feu 
arribar la vostra satisfacció per la bona gestió 
que fem dels diners públics.

sense cap dubte, quan la feina es fa bé, un 
poble i la seva gent pot aspirar a tot!

en el Ple de juliol, el govern municipal 
va aprovar la dissolució del Patronat de 
l’escola de música, tercera defunció d’un 
organisme municipal amb representativitat 
i pluralitat.

en el mateix Ple, el grup municipal d’esquerra, 
va denunciar les greus irregularitats en les 
multes de trànsit i la seva tramitació.

Amb la majoria absoluta de l’alcalde Cruset, el 
govern municipal ha desenvolupat una activitat 
frenètica. Certament no en complir moltes de 
les promeses del seu programa, ni en procurar 
treballar conjuntament amb tots els regidors 
de l’Ajuntament. La incansable activitat de 
l’alcaldia s’ha concentrat en dues direccions 
ben definides:

1. La constat i contínua presència d’alcalde 
i regidors que haurien d’estar treballant per 
la gestió municipal en tot acte públic i privat, 
vetlla, processó, enterrament, repartiment 
de coques o puntes de coixí (fins i tot 
substituint els mateixos organitzadors o 
treballadors).

2. Emprant tots els mitjans per apartar els 
regidors d’altres grups, fins i tot negant l’entrada 
de propostes al Ple.

Una mostra ha estat la dissolució d’organismes 
amb representació plural i de la societat civil: 
el Patronat de Cultura, l’Organisme autònom 
de gestió del patrimoni (substituït per l’entitat 
empresarial Riudoms Gestió) i ara, el Patronat 
de l’Escola de Música, substituït per Riudoms 

Serveis, també amb un consell d’administració 
i un gerent.

Avís important sobre les multes de trànsit: 
Segons hem pogut saber, i així s’ha denunciat, 
s’estan imposant multes de trànsit de quantitats 
molt superiors a la ordenança vigent i , fins i tot, 
a la modificació que encara no està en vigor. 
Malgrat al dors de la multa s’informi clarament, 
des de l’Ajuntament es pretén no recollir els 
escrits d’al·legacions i recursos remetent la 
gent a BASE. Això és contrari a la Llei, atès que 
registre de l’ajuntament ha d’acceptar qualsevol 
escrit que se li presenti. Recomanem els veïns 
que en aquest supòsit  entrin escrit  exposant 
que no els han deixat entrar el recurs de la 
multa.

En el passat mandat del nostre ajuntament, 
l’equip de govern d’aleshores va procedir a 
l’arranjament de diversos carrers dels poble. Per 
mitjà d’algunes subvencions i amb  els propis 
fons del municipi, als carrers del Beat  (d’Avall),  
l’Arenal i Sant Isidre,  se’ls va substituir les 
llambordes, deformades i mal arrenglerades pel 
pas del temps, per altres elements o fins i tot 
per les mateixes llambordes,  tot i conservant  
l’encant que té l’empedrat pels carrers del nucli 
antic del nostre poble.

Semblava que aquesta adequació continuaria 
en el següent mandat, tenint present que la 
coalició guanyadora per majoria absoluta era 
la mateixa que formava pràcticament tot l’equip 

de govern del darrer mandat municipal. Però no 
va ser així. Altres carrers del nostre nucli antic 
que estaven demanant a crits que se’ls arrangés  
d’una forma més o menys semblant als anteriors 
esmentats, esperen avui en dia que l’actual 
equip de govern prengui aquesta decisió. 

Vies urbanes com el Carrer Nou, Sant 
Josep,  Sant Jaume, on precisament d’aquí 
poc s’inaugurarà un dels equipaments més 
importants de Riudoms com és el Casal 
Riudomenc, o també parts de la Muralla de 
la Font Nova i del Raval de sant Francesc,  
presenten un estat força precari  que exigeix 
que , com més aviat millor, s’emprengui la tasca 
de la seva adequació i arranjament. 

 Els veïns i la gent que hi transita posen en perill, 
sovint,  la seva integritat física donat el seu 
deplorable estat de conservació.  Creiem que 
aquesta és una prioritat que hauria de passar 
al davant d’altres que, possiblement, poden 
esperar més temps. Nosaltres demanarem 
a l’equip de govern que destini una partida 
i que busqui les subvencions i els recursos 
necessaris per tal que el proper exercici que 
correspon al pressupost de l’any 2011, aquest 
carrers estiguin arreglats  convenientment. 
Esperem que ens facin cas.  D’aquesta manera 
evitarem els greuges comparatius entre els 
veïns del nostre poble.
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grup municipal dE ciu

grup municipal d’Erc-am

grup municipal dEl psc-pm
la nostra regidora, lucía martínez, deixa l’Ajuntament

cinc anys de retard municipal: on és l’escola nova?

Per què no es pot viure dignament de la nostra terra?

Si quan us moveu per les carreteres del Camp 
de Tarragona us aneu fixant amb els espais 
buits que queden entre els pobles, us adonareu 
que cada vegada són més les finques que ja 
no es cultiven. On fa pocs anys hi havia un 
perfecte mosaic de masos dedicats a conrear 
múltiples productes, avui hi abunden les 
parades completament abandonades.

Per un altre costat, tothom coincideix en què 
el nostre oli d’oliva arbequí és dels millors, 
que unes bones avellanes torrades no tenen 
substitut, o que la fruita i la verdura que es fa a 
la nostra terra és de primeríssima qualitat...

Doncs, què ens està passant? Per què avui no 
es pot viure dignament de la terra?

Són moltes les preguntes que busquen una 
resposta. Com pot ser que els pagesos no 
puguin vendre, a preus adequats, els fruits 
de la seva suor? Com pot ser que s’importin 
quantitats ingents de productes agrícoles del 
Marroc, o d’altres països, sense exigir els 
mateixos controls sanitaris que els productes 
fets aquí? Com pot ser que el Departament 
d’Agricultura de la Generalitat no estigui al costat 
dels pagesos i hagi deixat la política agrària en 
mans de grans empreses agroalimentàries? 
Com pot ser que els joves hagin d’abandonar 
la terra de les generacions passades?

És veritat que, actualment, molts sectors passen 
per un mal moment, però també per tothom és 
conegut què, per a la pagesia, l’actual crisi 

econòmica no fa més que ploure sobre molts 
anys de mullat.

Cal que de manera urgent els responsables 
polítics de la Generalitat prenguin consciència 
de la realitat de la pagesia catalana i, d’una 
vegada per totes, es posin a treballar al costat 
de la gent de la terra. Només cal que escoltin 
uns minuts als pagesos i s’adonaran què, si no 
hi posen solució, això s’acabarà.

Això sí, quan estigui tota la terra abandonada 
i s’adonin què, si el país s’encengués per una 
punta, cremaria fins l’altra, llavors hi dedicaran 
infinitament més recursos i esforços que els que 
farien falta, ara, per salvar la nostra pagesia.

el centre cavaller Arnau, inicia el seu tercer 
curs en condicions precàries.

la construcció només depenia de la cessió 
per part de l’Ajuntament dels terrenys on 
ubicar l’escola.

L’any 2005, l’aleshores Consellera d’Educació, 
Marta Cid, va donar llum verda a la construcció 
d’un nou centre de primària a Riudoms.

La Consella d’Esquerra Republicana va anunciar 
també la creació d’un institut d’ensenyament 
secundari a Les Borges del Camp. Fets els 
deures per l’ajuntament veí, al cap d’un any 
l’institut entrava en funcionament.

A Riudoms, després de cinc anys, encara és 
hora que els pares i mares del Cavaller Arnau 

disposin d’unes instal·lacions dignes per 
l’educació dels seus fills.

Com sempre, davant la gestió pèssima i 
erràtica del govern municipal, aquest respon 
amb confusions i falsedats als pares i mares 
d’alumnes, carregant la responsabilitat de 
l’error, com sempre, a altres administracions. 
L’Ajuntament sap perfectament que només calia 
cedir els terrenys i l’escola s’hagués construït a 
temps de ser estrenada.

El mateix any 2005, l’ajuntament de Riudoms 
anunciava la seva voluntat de cedir uns terrenys 
per a la construcció d’un segon institut. Tenint en 
compte que els terrenys de que deia disposar el 
govern municipal pel segon institut, serien més 
que suficients per acollir una escola primària i 

una escola bressol, cal preguntar-se per què no 
es va fer abans de la cessió a tal efecte.

La veritat és que l’actual majoria absoluta de 
CiU a l’ajuntament continua, i augmenta,un 
estil de gestió basat en el copet a l’esquena, en 
qui dia passa any empeny, i en prioritzar, per 
exemple, actuacions urbanístiques de pa sucat 
amb oli com l’Hort del Coques.

Mentre, els mestres i alumnes del Cavaller 
Arnau comencen un altre curs en instal•lacions 
precàries i insuficients,habil i tant freds 
passadissos com a aules, perdent espai per 
treballar la psicomotricitat i amb uns lavabos 
inadequats pels alumnes infantils.

En el Ple de l’Ajuntament  que va tenir lloc 
passat mes de juliol, la regidora del nostre  
Grup, Lucía Martínez  Medina  presentava la 
seva dimissió com a regidora  del Consistori. 

La Lucy o la senyoreta Lucy com la coneix 
tothom,  per la seva llarga dedicació al món de 
l’ensenyament al nostre poble, ha volgut amb 
aquest gest i pensant que la seva etapa com a 
representant del PSC-PM al nostre ajuntament  
arribava a la seva recta final, donar pas a 
altres membres de la candidatura amb ganes 
i inquietuds noves per a formar part del nostre 
Grup Municipal. És per això que, a partir del 
proper mes de setembre, Marcel·lí Garriga 
Masdéu ocuparà el seu lloc com a regidor.

La Lucy ha dedicat gairebé vuit anys de la seva 
vida als afers municipals. Encapçalant, per 

primera vegada al nostre poble, com a dona, 
una llista municipal i després donant suport en 
altres posicions a companys i companyes de la 
candidatura del PSC-PM. 

Des d’aquest article li volem agrair tot el 
que ha fet per la nostra opció política i per a 
Riudoms. 

Us deixem amb unes paraules que ella us 
adreça, a tall de comiat, com a regidora del 
nostre Ajuntament:

“Com a les pròximes eleccions no tinc la 
voluntat de formar part de la candidatura 
del PSC, en aquests  moments crec que 
puc ser de més utilitat al poble, des de 
totes les associacions en les quals tinc 
responsabilitats, i és per això que he pensat 

que sigui gent més jove la que ocupi  el meu 
lloc.

Us haig de donar a tots les gràcies per 
la consideració que heu tingut envers la 
meva persona. He intentat ajudar a tothom 
que m’ho ha demanat i he procurat servir 
als nostres convilatans,  d’acord amb les 
meves idees, en el càrrec que he ocupat en 
el Consistori Municipal.

Us deixo com a regidora però no vol dir 
això que en desentengui de les meves 
obligacions de ciudatana , ja que  em teniu 
tots a la vostra disposició per fer poble”

Molta sort senyoreta Lucy i gràcies per tot.
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Més de 1.000 riudomencs  
han aprofitat l’Estiu Esportiu’10

Hem aprofitat els vespres dels 5 divendres de juliol per a caminar per tot el terme i refrescar-nos amb avellanes i síndries de Riudoms

Aquest estiu’10 ha ofert l’oportunitat 
a més de 1.000 persones de totes les 
edats de practicar diferents esports 
i activitats de lleure, ja sigui a les 
instal·lacions esportives municipals 
o bé a l’aire lliure.

ha estat una saludable i agradable 
manera de disfrutar del bon temps i 
d’aquest gran estiu que, entre tots, 
hem pogut gaudir.

un agraïment per a tothom que, d’una 
manera o una altra, hi hagi pres part!

A la fresca dels dimarts i els dijous de juliol es van practicar diferents activitats a les instal·lacions esportives municipals

A la pista poliesportiva de la sort es va disputar el 1r torneig de Bàsquet 3 x 3


