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DIsTrIbucIó graTuïTa

Aquesta legislatura que hem 
començat serà molt important 
per a tothom. La profunda crisi 
econòmica que el país està 
vivint serà clau per al futur dels 
diferents municipis. Sense cap 
mena de dubte, el que passi 

en cada ajuntament durant els pròxims quatre anys 
determinarà el futur de molts pobles i ciutats per a les 
pròximes dècades.

Aquells consistoris que no estiguin molt atents al context 
econòmic global i no converteixin la gestió econòmica en 
una prioritat del seu equip de govern podran generar tal 
problema a l’economia municipal que hipotecaran durant 
anys la capacitat de progrés del  municipi.

És per això que l’Equip de Govern que presideixo té molt 
clar quins són els principals compromisos per aquest 
mandat:

El compromís de ser prudents. Cap actuació, cap 
obra o cap inversió justifica posar en risc el futur de 
la hisenda municipal. La bona situació econòmica de 
l’Ajuntament de Riudoms permet no haver de castigar 
les delicades economies familiars ni haver d’ofegar 
els veïns amb pujades generalitzades d’impostos. 
Per tant, és una prioritat no perdre aquest gran 
avantatge!

El compromís de ser optimistes. De la mateixa 
manera que cal ser prudents, també hem de ser 
optimistes. Hem de seguir millorant el nostre poble 
i els serveis que s’hi troben. De fet, només aquells 
pobles que siguin optimistes, podran encoratjar els 
seus veïns a continuar fent camí i fer-ho amb èxit.

La situació econòmica  
marcarà la diferència entre pobles

Verònica 
Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes

Josep M. 
cruset Domènech
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EQuIP DE gOVErN
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2011-2015

El compromís de treballar i treballar de valent! 
Amb esforç i amb coratge. Ara més que mai cal que 
tot l’equip humà de l’Ajuntament, amb els Regidors i 
l’Alcalde al capdavant, impulsin l’activitat municipal. 
Ara més que mai cal lluitar per aconseguir que els 
migrats recursos de les altres administracions vinguin 
cap a Riudoms.

El compromís d’estar al costat de tothom. 
Dedicant-nos a tothom i compartint tant els dies bons 
com, sobretot, els moments de dificultats. Cal, ara més 
que mai!, prestar especial atenció a les famílies que, 
malauradament, ho estan passant malament.

Aquests quatre compromisos guiaran les nostres 
decisions d’Equip de Govern. Sempre he pensat que 
en un ajuntament no cal fer res més que allò que fem 
a les nostres famílies. Si apliquem a la gestió municipal 
la prudència necessària, l’optimisme engrescador i el 
treball diari, segur que durant aquests anys Riudoms 
seguirà fent-se un lloc destacat en les nostres 
comarques. Si ajustem acuradament els costos dels 
diferents serveis que ofereix l’Ajuntament, així com els 
ingressos provinents d’aquests, podrem mantenir la 
bona salut econòmica municipal.

Aquests propers quatre anys no seran gens fàcils. 

És en els moments difícils on els pobles tenen l’oportunitat 
de deixar petjada en el present i de fer-se un lloc en el 
futur. Endavant! 

  Josep M. cruset Domènech
alcalde
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L’Ajuntament de Riudoms 
tanca l’any amb superàvit

D’acord amb allò que s’havia previst, l’Ajuntament de Riudoms ha tancat 
l’any 2010 amb números positius. És a dir, durant el 2010 l’Ajuntament ha 
gastat menys diners que no pas ha ingressat.

A més a més, tot i les importants inversions realitzades, durant aquest any 
s’ha reduït l’endeutament municipal en 160.000€. Aquesta reducció rebaixa 
fins el 70,66% el rati d’endeutament municipal, xifra molt per sota del 110% 
que per llei es poden endeutar els ajuntaments.

Per altra banda, el resultat pressupostari ha donant unes existències finals 
a Tresoreria de 550.000€.

Presentada la liquidació del 
pressupost al Ministeri d’Economia

Tots els Ajuntaments de l’Estat tenen l’obligació de presentar la Liquidació 
del pressupost municipal al Ministeri d’Economia i Hisenda. A aquells 
ajuntaments que no ho fan, el Govern Central els hi bloqueja les 
transferències de diners que mensualment l’Estat els hi fa.

L’Ajuntament de Riudoms ha complert amb els terminis que s’havien 
fixat des de Madrid i per tant ha seguit rebent totes i cadascunes de les 
transferències econòmiques. 

Aquest fet, sumat al tancament en positiu de l’exercici, deix l’economia 
municipal en una òptima situació per encarar els temps actuals.

Resultats de les eleccions municipals
celebrades el 22 de maig de 2011

Els membres del consistori corresponent a la legislatura 2011-2015
van prendre possessió dels seus càrrecs el dissabte 11 de juny

cens 4.641  

Vots 3.194  (68,82%)

abstenció 1.447  (31,18%)

Nuls 59  

blancs 70  
 

alcalde:

Josep M. Cruset Domènech (CiU)

regidors:

ciu: 
José Vicente Mir Arner, Verònica Torres Ferrant, Margarida Borràs 
Martorell, Francesc Xavier Bonet Ortiz, Miquel Domènech Fusté, 
Mireia Massó Ametller, Carles Garcia Jardí, Eudald Salvat Mestre, 
Montserrat Corts Vilaltella, Eugenia Montalvo Marín.

Esquerra-aM: 

Francesc Xavier Làzaro Alhambra

Psc-PM: 
Marcel·lí Garriga Masdeu

resultats electorals per partits:

   2007   2011 

Partit Vots  (%) regidors Vots  (%) regidors

ciu 1.823  56,99 8  2.280  72,73 11

Erc-aM 690  21,57 3 375  11,96  1

Psc-PM 444  13,88 2 268  8,55 1

PP 193  6,03 0 142  4,53 0
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La zona esportiva a punt per la nova temporada

s’ha habilitat una zona lúdica per als usuaris de les instal·lacions que així augmenten les seves possibilitats

En la línia de preparar l’inici de la nova temporada esportiva 2011-2012, durant els mesos d’estiu, la Brigada Municipal ha 
dut a terme diverses tasques de millora i manteniment a les instal·lacions esportives de Riudoms. Les de manteniment han 
consistit a resembrar els camps de gespa, a afegir sorra a les pistes de tennis i pàdel i a repassar les línies dels camps 
exteriors. També s’ha restaurat el parquet de l’interior del pavelló. D’altra banda, s’han col·locat grades al camp de futbol de 
dalt i s’ha construït un petit camp de futbol lúdic pensat pels acompanyants dels esportistes i usuaris del servei de bar.

L’ajuntament de riudoms ha condicionat i resembrat els dos camps de futbol de gespa natural
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s’han dut a terme millores d’accessibilitat a la zona multiesportiva i s’ha construit una font a les pistes de pàdel i tennis

a les pistes de pàdel i tennis s’hi ha afegit sílex per a millorar la comoditat dels seus molts usuaris

s’han instal·lat noves graderies al camp de futbol de dalts’han fet diverses millores a la pista del pavelló
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A la vil·la romana de la Mola s’han col·locat quatre panells informatius que 
expliquen i il·lustren els diferents elements constructius que es podem 
observar en aquest important jaciment de l’època romana. 

Paralel·lament s’ha fet una neteja i condicionament amb grava de tot l’espai 
i s’ha finalitzat definitivament l’enjardinament de la zona.

Millores d’estiu a les escoles de Riudoms  
Aprofitant l’estiu, la Brigada Municipal ha fet tasques de manteniment a les 
escoles de Riudoms per tal de poder oferir un millor servei educatiu. 

S’han habilitat més aules, una a l’Escola Beat Bonaventura i dues a l’Escola 
Cavaller Arnau, del qual també s’ha condicionat una sala de professors.

D’altra banda, aprofitant les vacances escolars, s’han fet canvis en el 
mobiliari i s’han realitzat millores en les instal·lacions elèctriques. 

Totes aquestes tasques suposen un millor confort per als alumnes i 
professors. 

L’àrea residencial de la vil·la era una zona 
destinada al senyor i a la seva família. 
Comptava amb sales, peristils, jardins, 
fonts i termes.  Algunes cambres estaven 
caldejades amb sistemes d’aire calent, un 
mètode de sòl calent, l’hipocaust, ideat per 
l’enginyer romà Cahyuos Sergius Ourata, un 
sistema de calefacció que es va generalitzar 
arreu dels territoris de l’Imperi.

AREA 
residenciañ l1

Vil.la romana de “La Mola"“

Estàtua de marbre 
representant al 
Déu Eros, trobada 
pels voltants de la 
font octogonal.

En aquesta vil·la hi havia banys d’aigua calenta 
a l’estil dels banys públics romans.

A la zona noble de  la vil·la es pot apreciar 
una profunda reforma de l’espai inicialment 
habitat, substituït per un altre de més ampli i 
millor condicionat, amb una zona enjardinada 
dotada de fonts, on s’hi ha trobat una estàtua 
de marbre dedicada al Déu Eros.

1

Panells informatius sobre les restes romanes

Els panells s’han fet amb la col·laboració del sr. Valeriano romero Campanya de recollida selectiva
Durant els mesos d’agost i setembre s’ha fet una campanya per a fomentar 
la recollida selectiva, en la qual s’han repartit tríptics informatius, bosses i 
cubells per a la recollida de la fracció orgànica.
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Reviu les Places 2011
El cicle de programació cultural d’estiu Reviu les Places ha dut novament 
a les places de Riudoms una pinzellada d’entreteniment i, enguany, 
bàsicament a ritme de la música i amb una dosi extra d’humor. 

La primera plaça en acollir les propostes d’enguany, el dimecres 13 de juliol, 
va ser la Plaça de l’Església, amb un concert de la formació TRAMS, amb 
versions de cançons molt reconegudes. 

El dimecres 20 de juliol la Plaça de la Palmera va ser l’escenari de les 
disputes en clau d’humor del “matrimoni” format per l’humorista RAMON i 
la MAITE CARRERAS.

I el dimecres 20 de juliol, a Sant Antoni, vam posar la cirereta al pastís amb 
un concert dels finalistes del concurs “BUSCANT LA TRINCA” on, a més de 
riure molt, vam cantar les millors cançons d’aquest trio tan cèlebre.

Des del primer acte, la gent va omplir totes les localitats TraMs, va inaugurar el “reviu les Places 2011”

“Marit i muller, quin merder!”, va donar el toc d’humor al cicle “buscant la Trinca” va clausurar a sant antoni “El reviu” 

La plaça de sant antoni és va omplir de gom a gom
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L’HEREU I LA PUBILLA 2011
clara Fontgivell Vilella

Joan crusells Mas

CONCURS DE DISFRESSES
1r Premi - barri d’avall

2n Premi - barri de sant antoni

3r Premi - barri de la raval

CONCURS DE CARROSSES
1r Premi - barri de sant sebastià

2n Premi - barri de la raval

3r Premi - barri de la Plaça

La Festa dels barris dóna inici a l’estiu

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

El primer cap de setmana de juliol és, com cada any, testimoni de la 
festa riudomenca que dóna el tret de sortida a les festes estiuenques. 
Aquest any la Festa dels Barris ha tingut lloc els dies 1, 2 i 3 de juliol. 

L’esforç de les comissions organitzadores de cada barri i la participació 
de tots els riudomencs i riudomenques fan possible que la cercavila 
del canó, les degustacions populars, els jocs de cucanya, el sopar 
de germanor i el ball a cada barri, la rua de lluïment, la missa de les 
ofrenes i el ball de final de festa amb el concurs de carrosses i disfresses 
i l’elecció de la Pubilla i l’Hereu s’hagin constituït com a activitats 
sòlides i reconegudes popularment que, any rere any, compten amb 
una participació ciutadana més elevada i que converteixen la Festa 
dels Barris en una de les celebracions més característica i particular 
de Riudoms.

Jocs de cucanya
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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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Gran èxit de participació... 

Durant el divendres i dissabte van assistir moltíssim jovent a les diferents actuacions programades a les barraques

DeBlassis, Orquestra Mitjanit, 
Lax'n'Busto i Bongo Botrako

El repic de campanes i la tronada del dia 22 van donar inici a la Festa Major 
d’estiu. L’èxit dels concerts dels dies 22 i 23 van significar la culminació de 
les Ulé Barraques que, un any més, s’ha consolidat com la festa musical 
de referència pels joves. 

Els riudomencs De Blassis, l’Orquestra Mitjanit i Bongo Botrako van ser 
alguns dels grups que van passar per l’escenari de l’Espai Barraques tot i 
que, sens dubte, l’actuació del grup vendrellenc Lax’n’busto va ser una de 
les més concorregudes. 

Durant les actuacions, les diferents barraques de les entitats riudomenques 
disposaven de begudes i menjar per a tots els assistents.

La Festa Major de sant Jaume ha comptat amb activitats molt diverses, les quals ja formen part del tradicional programa de festes, i una gran 
participació ciutadana. Totes elles han comptat amb la col·laboració de diverses entitats del poble que, any rere any, fan possible una lluïda Festa Major.

El tradicional correfoc va omplir de 
llum, color i soroll al centre de la vila

El dissabte 23 al vespre va tenir lloc pels carrers del centre de la vila el 
tradicional correfoc amb final a la Plaça de l’Església a càrrec de les colles 
de diables de Vandellòs, Cambrils, Móra d’Ebre i Alcover, juntament amb 
la colla amfitriona, els Diables de Riudoms.

La colla de Diables de riudoms van ser els encarregats d’organitzar l’espectacle, en el que el foc en va ser el protagonista
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Any rere any, hi ha més riudomencs 
que gaudeixen de la Bicicletada

L’endemà, el diumenge 24, es va celebrar la Bicicletada Popular amb més 
d’un miler de persones, dos recorreguts, un de llarg i un de curt, i l’esmorzar 
conjunt per a tots els participants al recinte de Sant Antoni. Cal destacar la 
consolidació d’aquesta activitat que aquest any ha arribat a la vintena edició. 
Una activtat que combina festa i esport i que compta amb la col·laboració de la 
secció de BTT d’Amics de Riudoms. La dissenyador/a Dolors Lluch Rodríguez 
s’ha encarregat del disseny de la samarreta commemorativa d’enguany.

El diumenge al vespre, l’Orquestra Nueva Etapa va amenitzar la revetlla de 
Sant Jaume, que va tenir lloc a Sant Antoni, amb un concert i, posteriorment, 
amb el gran ball de Festa Major.

El dilluns 25, l’espectacle d’animació, la solemne missa i processó en honor 
al copatró de Riudoms i el ball a la fresca a Sant Antoni van posar el punt 
i final a la Festa Major de Sant Jaume 2011, marcada per un temps més 
propi de la tardor.

En acabar els dos recorreguts que es podien fer, els participants van gaudir d’un esmorzar a la Plaça de sant antoni

...a la Festa Major de Sant Jaume

A licitació la contractació  
del Bar del Casal Riudomenc

El bar-cafeteria-restaurant del Casal Riudomenc torna a sortir a licitació 
mitjançant un concurs públic.

Les persones o empreses que estiguin interessades en presentar-s’hi 
poden demanar més informació a l’Ajuntament de Riudoms. Esteu 
també pendents al web http://www.riudoms.cat per tal de conèixer la 
data de l’inici del termini dels 8 dies que es disposarà per a presentar 
les propostes.

Aquest Nadal 
vols participar en Els Pastorets?

Si aquest Nadal t’agradaria compartir escenari amb el Lluquet i el 
Rovelló només cal que ens ho diguis. 

Truca al telèfon 977 76 82 58 i comencem a assajar!
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La 31a FIra DE L’aVELLaNa...

La Fira, al llarg dels anys, ha demostrat que 
és un dels principals atractius de Riudoms. 
La 31a Fira de l’Avellana i 412a Fira de 
Sant Llorenç ha tingut lloc els dies 12, 13, 
14 i 15 d’agost i ha comptat amb un extens 
programa d’actes que ha incorporat, a 
més de les tradicionals activitats, algunes 
novetats com ara la 1a Trobada Nocturna 
de Gegants, la demostració infantil de 
portadors de saquets d’avellanes, el curs 
de cuina infantil, les danses romaneses i 
el maridatge de la coca amb recapte i el 
vi de la DOQ Priorat. 

El Comitè Organitzador agraeix la implicació 
de tothom: voluntaris, entitats, organismes 
participants i de tots els riudomencs per 
aconseguir que la Fira hagi esdevingut un 
referent del nostre poble a l’exterior.

El curs de cuina va celebrar els 15 anys El 1r curs Infantil va reunir més de 60 infants

Visita tècnica als vivers “Mas salvat” L’acte Inaugural es va celebrar al casal

La Dra. rosa solà rebent el premi Fira de l’avellana

“Les Nines de drap” d’Isabel Marsal

Maridatge de coca amb recapte i vi del Priorat Espectacular enjardinament de Jordis

seguim promocionant els productes locals

Visita tècnica a l’empresa “Nova comercial”

Quim Nin va inaugurar la 31a Fira de l’avellana

El director Eudald salvat rep un reconeixament El delegat de la generalitat tallant la cinta inaugural

Vi del Priorat escollit per a acompanyar la coca

Exposició fotogràfica de Lucía Perera Exposició de ceràmica de Francesc bertran
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PrEMIs DE La 31a FIra DE L’aVELLaNa

cONcurs DE PrODucTEs agrÍcOLEs
Millor fruita: romuald Vidal guinart
Millor verdura: germans crusells

Producte més original: anton Lluís Ferré Pi

cONcurs DEL cONrEu DE L’aVELLaNEr
albert Llurba Montserrat

PrEMI FIra DE L’aVELLaNa 2011
Dra. rosa solà i alberich, en reconeixement a la 
seva trajectòria en favor de les virtuts saludables 

de l’avellana i de l’oli d’oliva.

27a cursa DE POrTaDOrs DE sacs
1r - cuetomir rumenov

2n - Youness El Hannach (3r de la combinada)
3r - carles guillemat rocamora (2n de la combinada)
4t - ruben guillén Hernández (1r de la combinada)

5è - Felipe Prieto sánchez-ajofrín
14è - Jordan capitán Fabra

2a cursa DE POrTaDOrEs DE MIg sac
1a - anna Maria Vilà López

2a - gemma Prieto sánchez-ajofrín
3a - guillerma abeldaño 

4a - Maria del Mar alsina Llurba 
5a - Mireia Joanpere salvadó

6a - aurora Labella rueda

...OFErEIX NOVETaTs I PrOMOcIó

sortida de la 27a cursa masculina Podi femení de la cursa Podi masculí de la cursa

Molta participació a la cursa de sacs infantil Les participants de la 2a cursa Femenina

Èxit de la Trobada Nocturna de gegants Els Xiquets del serrallo i els Xiquets de reus

Exhibició de danses tradicionals romaneses concert de cloenda amb “grallers de Tarragona” 2n concurs de Trencar avellanes a l’Estil de Tros

Les diverses demostracions de ping-pong, esgrima, agility, llençament de mòbils, bike-Trial i actuacions musicals van animar molt la Fira

Torneig de Natació “Fira de l’avellana” gran ball de nit amb l’orquestra Venus L’anar a Mar, recorda una antiga tradició
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
Quatre anys molt importants

L’agraïment a tot el poble de riudoms en motiu del resultat de les 
eleccions municipals

El diumenge 22 de maig de 2011 el poble de 
Riudoms va donar majoritàriament la seva 
confiança a la candidatura presentada per 
Convergència i Unió.

D’una manera molt clara els veïns de Riudoms 
vam voler donar el nostre suport a la llista que 
encapçalava el Josep M. Cruset Domènech.

En nom de tot l’equip de persones que hem 
participat i treballat en la preparació d’aquesta 
expressió de la democràcia, us volem donar les 
més sinceres gràcies.

Tots onze regidors escollits, amb l’alcalde al 
capdavant, ens esforçarem el màxim possible 
per a retornar-vos allò que ens vau donar: la 
vostra confiança i el vostre clar suport.

Ens hem sentit en tot moment recolzats i 
encoratjats per tots vosaltres. La nit del 22 de 
maig la vam viure amb molta emoció i alhora 
se’ns feia cada vegada més palès el gran suport 
rebut i la gran responsabilitat que això comporta. 
La nostra manera de fer ja la coneixeu, i aquella 
nit també en va ser un exemple: sempre amb 
prudència, modèstia, responsabilitat i cap fred 
davant dels encerts i dels desencerts.

Us agraïm molt sincerament el vostre recolzament 
i us reiterem que continuarem treballant per a 
tothom, amb la mateixa prudència i constància 
que hem intentat fer-ho fins ara, sempre pensant 
en el millor per al nostre poble, el poble de tots, 
Riudoms.

Pensem en tu, treballem per a tots!

Aquest és el primer escrit que es fa al butlletí 
després de les eleccions celebrades el passat 
22 de maig.

Primer volem donar les gràcies a les gairebé 
3.200 persones que van anar a votar i, 
especialment, aquelles que ens van dipositar 
la seva confiança, són ells la força que ens 
anima i encoratja per continuar treballant. Per 
aquestes persones i per la resta de veïns de 
Riudoms, hem assumit el càrrec i prometem 
desenvolupar-lo amb lleialtat i responsabilitat, 
presentant propostes per intentar millorar la 
qualitat dels serveis i dels veïns de Riudoms.

Per descomptat també volem felicitar a CiU, la 
força guanyadora de les eleccions, i a totes les 
regidores i regidors que han entrat al govern 

i al Josep Maria, per la recent reelecció com 
alcalde.

A la data de presentar aquest escrit, encara 
no s’ha realitzat el cartipàs municipal; sabem 
que estarem a l’oposició ja que el grup de 
CiU no sol no ha plantejat cap assumpció de 
responsabilitats cap a altres regidors, sinó que 
transcorregut un mes després de les eleccions, 
encara no ha mantingut cap reunió per cortesia 
institucional amb Esquerra, per explicar com 
s’estructurarà el proper mandat i quines seran 
les prioritats del govern.

El nou govern ha d’intentar trobar complicitats 
adequades per manar amb interès de tots 
els riudomencs, per tant, ha de tenir la 
generositat de saber escoltar i acceptar les 

propostes que beneficiïn tota la població, amb 
independència 

El passat 22 de Maig es varen realitzar les 
eleccions municipals a Riudoms, com tots sabeu 
el PSC hi concorríem amb una llista renovada i 
amb un programa on proposàvem una legislatura 
transparent, participativa i social. 

Primer que tot donem les gràcies a les 268 
persones que varen donar suport al nostre 
projecte de poble, és sobretot per vosaltres que 
seguirem treballant amb força pel Riudoms on 
tots comptem.

També hem de felicitar als clars guanyadors 
d’aquestes eleccions, ja ho vàrem fer el dia 
de les eleccions i creiem que el poble ha 
decidit democràticament donar el suport i la 
responsabilitat de governar a CiU. Dit això dins el 
PSC des de l’oposició intentarem vetllar perquè 

les coses es facin be i no dubtarem a criticar i 
fer d’altaveu per al poble de les accions que 
no es realitzin correctament per part del nostre 
consistori.

Dins la campanya electoral, el PSC varem 
intentar fer una campanya modesta, sense 
grans tríptics, sense cap llibre de propostes 
electorals, sense malbaratar diners en 
fotografies, presentacions ni actes electorals, 
centrant-nos en la presentació del nostra llista, 
el nostre candidat i la presentació de les nostres 
idees i propostes per fer un poble encara millor. 
Altres partits han optat per una campanya més 
agressiva, gastant quantitats desorbitades de 
diners pels temps que corren i sens dubte els 
ha funcionat, esperem però que no tractin les 
arques públiques amb el mateix criteri.

Fent autocrítica hem de dir que segurament la 
nostra campanya electoral no ha sabut arribar a 
suficient gent i que en els nostres últims 4 anys 
d’oposició no hem sabut convèncer a suficients 
riudomencs. Intentarem amb més força realitzar, 
explicar i compartir la nostra modesta i poc 
agraïda tasca d’oposició, estant oberts, no cal 
dir-ho, a pactes  on coincidim amb les idees amb 
el partit de govern. 

Per qualsevol consulta el regidor de PSC Marcelí 
Garriga està a la vostra disposició a mgarriga@
riudoms.cat.

El nou govern ha d’intentar trobar complicitats adequades per manar amb interès de tots els riudomencs, per tant, ha de tenir la generositat de saber escoltar i acceptar les propostes 
que beneficiïn tota la població, amb independència d’on aquestes provinguin, siguin del partit que siguin.

   d’on aquestes provinguin, siguin 
del partit que siguin.

Esquerra-Acord Municipal estén la mà a l’equip 
de govern en tots els temes que siguin d’interès 
general. Ho fem perque és el compromís pel 
qual ens vam presentar, però de la mateixa 
manera ens agradaria que els nostres propostes 
es valoressin i si són adequades s’acceptessin, i 
no com fins ara que es voten en contra i després 
les executen.

Per finalitzar, cal dir que estem a la vostra 
disposició, podeu contactar amb nosaltres els 
dilluns de 20 a 21 h al local d’ERC, al c/Beat, 
59 a riudoms@esquerra.org.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

Treballant bé amb la nova generalitat

El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de 
Riudoms per al període 2011-2015 es va 
constituir en el segon ple de la legislatura que 
acaba de començar.

En aquesta sessió l’alcalde va delegar en 
els regidors de l’Equip de Govern diferents 
responsabilitats, representacions i regidories i 
es van crear les comissions informatives i de 
govern que garanteixen la representativitat de 
tots els grups polítics que composen aquest 
Consistori.

Els onze regidors del nostre equip han emprés 
ja aquest recorregut que ha de portar-nos fins 
el 2015, amb empenta i il•lusió, però alhora 
essent molt conscients de la necessitat d’estalvi, 
prudència i eficiència que aquests moments 
requereixen.

És per això que, i per tal de donar exemple 
des del primer dia, s’ha acordat que els onze 
regidors de l’Equip de Govern, no comportin 
més despesa per als pressupostos municipals 
que en anteriors legislatures.

Per altra banda, s’ha treballat fort en el sentit 
d’aconseguir també més presència que mai 
en els òrgans de govern d’administracions 
superiors, de manera que el poble de Riudoms 
disposa, per als propers quatre anys, d’una 
important representació en el Consell Comarcal 
del Baix Camp i la segona vicepresidència de la 
Diputació de Tarragona.

El fet d’haver aconseguit ser presents en aquests 
òrgans de govern supramunicipals significarà, a 
la curta i a la llarga, uns clars avantatges per al 
nostre poble, en forma de suport institucional i 

econòmic a les accions que calgui desenvolupar 
en els propers quatre anys.

Sense cap mena de dubte tots aquests èxits 
són gràcies a la vostra continuada i creixent 
confiança.

Després d’un període de més de tres anys 
sense l’atorgament de cap llicència per a la 
construcció d’habitatges, el passat mes de 
juliol va passar per la Comissió d’Urbanisme 
de l’Ajuntament la sol·licitud de construcció de 
7 vivendes, així com també la construcció de 
naus industrials al polígon El Prat.

És evident que sembla d’hora per afirmar 
que hi ha una tímida reacció del sector de la 
construcció per sortir de la crisi i més aviat 
respon a l’absorció d’una petita demanda local 
existent.

Precisament, perquè encara ens trobem 
immersos en aquest període de baixa producció 
constructiva, és millor moment per afrontar la 
reforma integral de les Normes Subsidiàries 
i de Planejament vigents a Riudoms des de 

l’any 1992. Aviat es cumpliran vint anys des de 
la redacció de les normes urbanístiques i en 
aquest periode ja hi ha hagut més de trenta-
cinc modificacions puntuals (gairebé dues per 
any).

Les normes que avui encara estan vigents 
estan obsoletes, ja que pel mig hi ha hagut dues 
reformes de la Llei d’Urbanisme, per tant sembla 
adequat que es prepari la redacció d’un nou 
planejament municipal (POUM), ja que sinó, 
més tard, no hi serem a temps.

Com ja sabeu Esquerra-AM va estendre la mà 
a l’equip de govern en temes d’interès general i 
aquest ho és, ERC proposa que es porti a terme 
un procés de planificació urbana de Riudoms, 
amb elements de participació ciutadana, que 
permeti apostar per un creixement  sostingut 

del poble, continuant preservant els trets 
identitaris de Riudoms. En aquest sentit també 
creu que aquest POUM ha d’acompanyar-se 
d’un estudi íntegre per la reforma del nucli antic, 
no solament des del punt de vista urbanístic, 
sinó també amb l’acompanyament de noves 
mesures fiscals per afavorir la implantació de 
comerços que ajudin a la recuperació d’aquest 
espai degradat.

Qui vulgui aportar idees o suggeriments, cal 
dir que estem a la vostra disposició, podeu 
contractar amb nosaltres els dilluns de 20 a 21 
h al local d’ERC, al c/ Beat, 59 o a riudoms@
esquerra.org

El dia 11 de juny va tenir lloc la sessió constitutiva 
del Ple de l’Ajuntament de Riudoms, on el nostre 
regidor Marcel·lí Garriga va votar a favor de 
la seva candidatura. L’agrupació del PSC de 
Riudoms havia considerat prèviament el vot 
d’abstenció donada l’amplia majoria assolida per 
CIU el 22 de maig, però va desestimar aquesta 
opció degut a que les primeres converses amb 
CIU han sigut posteriors al dia de constitució del 
Ple, contràriament al que ha estat habitual en 
anteriors legislatures.

La primera reunió mantinguda amb l’equip de 
govern va ser cordial, sense tractar directament 
cap tema d’interès, on nosaltres vam demostrar 
predisposició a una oposició constructiva i a 
una col•laboració en tots els temes d’interès 
municipal.

El PSC compta amb un regidor a l’ajuntament. 
Tot i que no tenim cap àrea específica municipal, 
considerem important la nostra responsabilitat 
vers els ciutadans de Riudoms, doncs part de 
la nostra tasca com a grup de l’oposició, serà 
de supervisar la feina de l’equip de govern 
i presentar les nostres propostes de forma 
constructiva.

Com a grup a l’oposició ens mantenim a l’espera 
del funcionament de la nova composició de 
regidories, on caldrà avaluar el contingut, 
objectius i activitats de les mateixes, especialment 
de les de nova creació. 

El PSC amb un sol regidor però amb un bon 
equip al darrera per treballar, ex regidors i tots 
els membres de la candidatura, estem i estarem 
treballant i informant de tot allò que creiem 

important per tots vosaltres. 

Si voleu accedir al discurs d’investidura del 
regidor Marcel.lí Garriga es troba penjat al blog 
del PSC Riudoms pscriudoms.blogspot.com / 
mgarriga@riudoms.cat

El nou govern ha d’intentar trobar complicitats adequades per manar amb interès de tots els riudomencs, per tant, ha de tenir la generositat de saber escoltar i acceptar les propostes 
que beneficiïn tota la població, amb independència d’on aquestes provinguin, siguin del partit que siguin.
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Si tens entre 12 i 17 anys (ambdós inclosos) 
i estàs empadronat a Riudoms... fes-te soci!!!

anys?ja tens12vols ser soci del local jove?

C. Major, 52, 43330 Riudoms
De dilluns a divendres, de 10.00 h a 14.00 h 
i dilluns a la tarda, de 17.00 h a 19.30 h.

El pare, mare o tutor haurà de portar tota la documentació i fer efectiu 
el primer pagament a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms.
Quota individual: 10 € al mes. 
Quota familiar (més d’un fill): 15 € al mes.

COM FER-SE SOCI:

El Local Jove “EL MERCAT” (Antic Mercat Municipal) està pensat per a 
què els joves de Riudoms trobin un espai comú de reunió i diversió.

El local disposa de dues grans sales: la sala de jocs, amb billar, 
futbolí, tennis taula i dards; i la sala polivalent on es poden fer tot 
tipus d’activitats, així com jugar a jocs de taula (parxís, escacs, 
cartes...) jugar a la Play Station o celebrar festes d’aniversaris.

Durant l’any, i a través de la creació d’una comissió de socis/es , 
també s’organitzaran concerts, campionats de tennis de taula, tallers, 
xerrades, campionats d’escacs...

El local està sempre dirigit i vigilat per un responsable de l’espai.

HORARI DEL LOCAL JOVE:
Divendres: de 20.00 h a 23.00 h
Dissabte: de 18.00 h a 01.00 h
Diumenge: de 18.00 h a 22.00h

EL LOCAL:

A Riudoms, l’estiu és esportiu!

La 1a edició de la “Iniciació a córrer” ha tingut molt bona acollida

Les activitats esportives estiuenques, organitzades per la regidoria d’Esports, compten amb la col·laboració del centre actiu i l’Estudi

Torneig de bàsquet 3x3 solidari
Dissabte 30 de juliol 
va tenir lloc al Pavelló 
Municipal d’Esports el 
2n Torneig de Bàsquet 
3x3 de Riudoms.

L’activitat, pensada 
per a totes les edats, 
consisteix en un equip 
de com a mínim tres 
jugadors que han de fer 
el màxim de cistelles a 
l’equip contrari. 

La totalitat dels fons recaptats es van destinar a Càritas Parroquial de 
Riudoms i, aquest any, el Torneig ha comptat amb la col·laboració del 
Supermercat Dia%.

La gimnàstica a la fresca, les caminades nocturnes pel terme i la iniciació 
a córrer són les activitats que els riudomencs i riudomenques van poder 
gaudir durant tot el mes de juliol en el marc de l’estiu esportiu. 

La col·laboració del Centre Actiu i L’Estudi va ser fonamental per a 
aconseguir un perfecte desenvolupament de les activitats, en les quals 
l’alta  participació ciutadana va demostrar, una vegada més, l’èxit d’aquesta 

iniciativa adreçada a tots els riudomencs de qualsevol edat.

Aquest any el “Viu l’Estiu Esportiu” ha comptat amb una novetat destinada 
a totes aquelles persones interessades en iniciar-se a córrer. Aquesta 
activitat, amb una periodicitat de dos dies a la setmana, s’ha estructurat en 
dos nivells: l’inicial, per aquelles persones que volen començar a córrer, i 
l’avançat, orientat a persones que corren habitualment. 


