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1Ajuntament de Riudoms

www.riudoms.cat

nova Escola cavallEr arnau

LLarga vida  
aL CavaLLer arnau!

Diumenge, 30 de juny de 2013, 
la consellera d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
Irene Rigau va inaugurar les 
noves instal·lacions de l’Escola 
Cavaller Arnau, acompanyada 
de la directora Montserrat Bono 
i de l’alcalde Josep M. Cruset.

És un èxit més per a Riudoms, 
en  aquests  moments  de 
dificultats, que el nostre poble 
pugui gaudir, d’ara en endavant, 
d’un excel·lent equipament 
destinat a la formació dels 
nostre infants.

Amb la posada en servei 
d’aquest nou centre s’equilibra el 
nostre nucli urbà i es potenciarà 
econòmicament la part sud del 
poble de Riudoms.
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DIsTRIBuCIó GRATuïTA

Semblen llunyans aquells dies 
en que tot començava. De 
fet, les primeres gestions van 
arrencar fa més de 8 anys 
endarrere, quan era evident que 
els nens s’anaven acumulant a 
les aules i la situació obligava 

a haver de tornar a ocupar les antigues aules de l’edifici 
de les Escoles Velles.

Des del començament, i a través d’aquest mateix espai 
de l’article de l’alcalde, us he anat informant de quina era 
la situació de cada moment.

Durant aquests llargs anys hem passat moments de tota 
manera. Moments de patiment i angoixa quan sortien 
dificultats que s’intuïen com insalvables. Però també 
moments molt bons: la confirmació de que des del 
Departament d’Ensenyament s’aprovava l’inici de les 
obres, el dia de la col·locació de la primera pedra o ara 
la inauguració del nou edifici de l’escola.

Però si hem arribat en aquest punt ha estat gràcies a 
la unitat de totes les parts i a la confiança en que tots 
treballàvem per aconseguir el mateix propòsit: dotar 
Riudoms dels millors equipaments per als seus veïns.

Per un poble com el nostre, les escoles són fonamentals. 
Les dues escoles de Riudoms, la Beat Bonaventura i la 
Cavaller Arnau, són la porta a través de la qual els nostres 
petits poden optar a tot. L’excel·lent feina que hi fan els 
dos equips docents garanteixen la formació dels més 
petits per a que en un futur no tan llunyà, siguin allò que 
ells mateixos decideixin. En definitiva, les escoles són la 
garantia de que qualsevol riudomenc tindrà l’oportunitat 
de formar-se de la millora manera possible.

És per tot això que, com a alcalde de Riudoms, només 
puc donar les gràcies a tothom que ha fet possible que 

L’Escola Cavaller Arnau  
ja té el seu edifici nou!
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CONCERTACIÓ DE VISITES AL TELÈFON DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS: 977 85 03 50
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Massó Ametller
mmasso@riudoms.cat
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EQuIP DE GOVERN
LEGIsLATuRA 

2011-2015

ara es posi en servei el nou i funcional edifici de l’Escola 
Cavaller Arnau: 

• Les gràcies a la Consellera d’Ensenyament Irene 
Rigau, i a tot el personal del seu Departament, per 
invertir a Riudoms els diners necessaris per tal que el 
nostre poble, i l’escola Cavaller Arnau, disposi d’aquest 
equipament. 

• Les gràcies a tots els responsables municipals, tant 
d’anteriors ajuntaments com de l’actual, per haver 
superat totes les dificultats i avui poder tenir obert aquest 
nou equipament públic. 

• Les gràcies a l’Equip Directiu i Docent del centre, amb 
la seva Directora al capdavant, per haver treballat amb 
els alumnes malgrat les limitacions i la manca d’espai 
de les Escoles Velles. 

• Les gràcies a tota la comunitat educativa de l’Escola 
Beat Bonaventura, per haver col·laborat a trobar la millor 
solució durant tots aquests anys d’escassetat d’espai i 
acumulació d’alumnes.

• I finalment les meves més sinceres gràcies als pares i 
mares de l’Escola Cavaller Arnau i als membres de les 
Juntes de l’AMPA actual, i anteriors.

Gràcies per la paciència, gràcies per haver fet sempre 
un front comú, per haver-nos cregut i per haver-
nos fet confiança... Gràcies per actuar sempre amb 
responsabilitat. 

Sense cap mena de dubte, el Riudoms d’avui està més ben 
equipat i amb millors condicions per a garantir el futur als 
nens i nenes del poble, tant als d’avui com als de demà.

L’enhorabona a tots!

  Josep M. Cruset Domènech
Alcalde
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Imatges de la inauguració 
de l’Escola Cavaller Arnau
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Curs de Sardanes
Els dimarts, des del 26 de febrer i 
fins el 4 de juny, s’ha dut a terme 
un Curs de Sardanes, promogut 
per la regidoria de Formació i 
que ha  impartit la senyora M. 
Teresa Vives Mariné. A aquest 
primer curs s’hi han inscrit 30 
persones.

El curs ha consistit en classes 
pràctiques i teòriques, durant les 
quals s’han après els punts bàsics, 
a comptar i repartir, interpretació 
de la música, història de la Cobla 
i la Sardana, la Cobla i la seva 
situació a l’entaulat, i molt més.

Llar d’infants municipal Picarols 

Finals de curs
Curs de Català per a adults

2a edició del Curs de Costura

Taller de Decoupage

El Curs de Costura ha finalitzat 
amb molt bona opinió per part de 
les 25 participants. 

La senyora Mercè Beà ha 
ensenyat conceptes bàsics com 
fer baixos dels pantalons, posar 
botons, eixamplar o estrényer, 
posar cremalleres, utilitzar la 
màquina de cosir, etc.  

Els més atrevits, fins i tot, s’han 
fet més d’una peça de roba. 

3r Taller de Memòria

Els avis i àvies van protagonitzar la “Festa dels Avis” que pretenia 
fer una activitat conjunta entre els avis i els néts de la Llar

El 9 d’abril es va realizar un taller titulat “Teràpia de moviment 
rítmic”, que va comptar amb molta assistència i participació

Aquests cursos han estat 
promoguts per la regidoria 
de Política Lingüística. 

S’hi han inscrit més de 
50 alumnes, entre el 
nivell inicial i l’avançat, 
i  ha comptat amb la 
co l · l abo rac ió  de  l a 
professora Núria Blay de 
l’Acadèmia Gaudí.

En aquest taller en el 
qual s’apliquen exercicis 
per a mantenir activa 
la memòria i que ha 
tingut 33 participants, 
les classes han estat ben 
dinàmiques i divertides.

Ha es ta t  p romogu t 
per  la  reg idor ia  de 
Benestar Social i Gent 
Gran, i ha comptat amb 
la col·laboració de la 
Residència L’Onada.

El Taller de Decoupage va permetre donar alegria i color a un objecte 
personal. Hi van participar 15 alumnes i ha estat promogut per la regidoria 
de Formació i guiades per la M. Dolors Ametller i la Rosa Soto.

2n cicle de xerrades   
“Envelliment actiu i de qualitat” 

Aquestes xerrades realitzades amb la col·laboració de la Residència 
L’Onada, van tenir lloc el 23 de maig:  “Fem-nos la vida més fàcil!,  Ajudes 
tècniques i adaptacions” i el 29 de maig: “Treu rendiment al teu mòbil!”.
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Activitat conjunta entre Càritas  
i l’Escola Cavaller Arnau

Com a activitat final del projecte “Pobles i ciutats del món”, els alumnes de 2n 
curs de l’escola Cavaller Arnau van desenvolupar una “acció solidaria” amb 
Càritas de Riudoms que consistia en fer tallers de treballs manuals, utilitzant 
tècniques d’altres cultures del món. Més tard, van posar una “botigueta 
solidària” al pati en la que s’oferien els productes elaborats, com ara punts 
de llibre o collarets, a canvi de llet i cacau en pols. D’aquesta manera es 
van recollir 70 litres de llet, 22 pots de cacau i també altres aliments.

Caritas de Riudoms vol agrair molt sincerament a les mestres aquesta feina 
educativa i la sensibilitat que inculquen als seus infants, així com la bona 
resposta de les famílies que hi van col·laborar.

L’escriptora Sílvia Alcàntara participa 
al Club de Lectura de la Biblioteca

El dimecres 17 d’abril, en motiu de la proximitat de la festa de Sant Jordi, 
l’escriptora purreigtenca Sílvia Alcàntara, autora del llibre “Olor de Colònia”.
El mes d’abril, els membres del Club de Lectura “Llibres, cafè i avellanes 
de Riudoms” van estar llegint la seva novel·la. 

Durant més d’una hora, la Sílvia va explicar la seva experiència a una colònia 
tèxtil, ja que hi va viure durant la seva infantesa, i al final va respondre a les 
preguntes dels assistents a la tertúlia. Una trobada agradable per celebrar 
el nostre primer aniversari.

El dissabte 1 de juny, es va donar a conèixer el resultat de la 23a edició 
dels Premis Arnau de Palomar, que organitza conjuntament el CERAP i 
l’Ajuntament de Riudoms i que estan dotats amb un total de 3.000 €.
L’acte de lliurament de premis va comptar amb l’actuació d’un grup 
d’alumnes de l’Escola de Música de Riudoms. Els assitents també van 
poder veure les pintures i treballs participants i l’exposició de fotografia 
“Microclima particular”, de Gisela Domènech i Verònica Moragas, 
guanyadores de la categoria de Recull Fotogràfic 2012.

riudoms enCén La fLama

TREBALLS PREMIATS, EN LES DIFERENTS CATEgORIES:

- INVEsTIGACIó: “Estudi de les poblacions immigrants a Riudoms”,  
                      de Josep Roig i Rosa sarraseca.

- RECuLL FOTOGRàFIC: “Llegenda urbana”, de Cristina Úbeda.

- PINTuRA: “VoyAgER 3”, d’Evelyn Roca.

- NARRATIVA BREu: “Roses sota la pols”, de Francesc Xavier Solé.

Guanyadors de la 23a edició dels Premis Arnau de Palomar 2013

Sílvia Alcàntara va protagonitzar la dotzena tertúlia del Club

Dissabte 8 de juny, Riudoms va encendre 
la seva flama cap a la independència, en 
paral·lel a la celebració d’actes festius i 
reivindicatius. En conjunt, més de 2014 

via CataLana:
guarda’t  
un lloc  

per a la història
La cadena humana Via 
Catalana que unirà els 400 
Km del litoral català, des 
del Pertús fins a Alcanar, 
passarà pel terme de 
Riudoms durant la tarda del 
proper 11 de setembre.

És molt important que 
t o t h o m  q u e  v u l g u i 
pa r t i c i pa r -h i  f ac i  l a 
s e v a  i n s c r i p c i ó ,  b é 
individualment a través 
d ’ in te rne t  (www.v ia .
a s s e m b l e a . c a t )  o 
col·lectivament a través 
de diverses entitats locals, 
als punts d’informació 
que trobareu durant les 
festivitats de juliol i la Fira 
o a la bústia del CERAP.

espelmes van omplir de llum la plaça de 
l’Església de Riudoms, unes 30 entitats locals 
van donar-hi suport i va estar organitzat per 
més de 50 persones voluntàries.

ConCert per La LLibertat
Dos autocars van portar a Barcelona uns 
100 riudomencs per a assistir al Concert per 
la Llibertat, que va tenir lloc al Camp Nou i al 
que hi van assistir unes 90.000 persones.
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La setmana santa i eLs 125 anYs deLs armats de riudoms
A la tradicional setmana santa riudomenca es va 
afegir enguany la celebració dels 125 anys de la 
creació dels Armats de Riudoms (1888).

La proximitat de l’efemèride va fer que un grup 
d’antics armats, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Riudoms i la col·laboració de la Diputació de 
Tarragona, impulsessin un acte de germanor 
i trobada en la que els antics i els actuals 
armats van poder compartir vivències, records 
i emocions, en un emotiu acte celebrat al Casal 
Riudomenc. 

L’agraïment a totes les persones que, d’una 
manera o una altra, van fer possible aquesta 
celebració.

Igualment, van tenir lloc la resta d’actes 
tradicionals de la setmana santa riudomenca, 
com les diverses processons i via crucis, 
l’exposició dels misteris, la funció de l’Agonia, 
el cant de les caramelles o les menges pròpies 
d’aquestes dates, tot emmarcat en una fusió 
entre fe i tradició.
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La setmana santa i eLs 125 anYs deLs armats de riudoms
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Sant Jordi, la rosa i el llibre

La Festa del Repoblament

La festivitat de Sant Jordi a Riudoms pren un caire especial, donat que la 
celebrem el cap de setmana anterior per tal d’afavorir la participació a nivell 
local. Així, es van fer diverses presentacions de llibres i activitats culturals, 
destacant les celebrades el diumenge 21 d’abril.

La plaça de Riudoms es va omplir, com cada any, de comerços dedicats a la 
venda de flors i llibres i d’entitats i col·lectius que ofereixen als riudomencs 
les seves activitats o novetats. Com cada any, a Catalunya, Sant Jordi és 
símbol de cultura, amor i lectura.

L’autora riudomenca Carme Romero va presentar el conte  
“La Clàudia i el seu casc de bombera”

Acte de lliurament dels premis de les diferents activitats 
organitzades en col·laboració amb les escoles i l’institut 

Durant la Diada de sant Jordi la plaça de l’Església va acollir 
diverses activitats festives

Es va cloure aquesta jornada festiva i cultural amb la tradicional 
ballada de sardanes

L’AMPA de l’escola Cavaller Arnau i l’Ajuntament de Riudoms organitzen 
la Festa del Repoblament del Cavaller Arnau, en record de la figura del 
cavaller medieval que, l’any 1151, va realitzar el repoblament cristià del 
que avui coneixem com a Riudoms.

El 4 i 5 de maig, la plaça d’armes de l’antic castell medieval de Rivoulmorum 
va convertir-se en el centre de les mirades de les dames i els cavallers que 
s’hi van concentrar. El mercat, les actuacions i diverses gestes i proeses van 
omplir la festa que, any rere any, va fent-se lloc en el nostre calendari.

Els nens i nenes “medievals” també hi van participar activament La festa va comptar amb la participació d’altres entitats locals

L’AMPA de l’escola Cavaller Arnau va organitzar una espectacular posada en escena a l’estil medieval amb mercat, presència de 
cavalls, danses, representacions teatrals, escalada i baixada amb tirolina del campanar per recordar el repoblament de Riudoms
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Récord de participants a la 7a Trobada de Puntaires a Sant Antoni

Més de 400 puntaires es van reunir al Parc de Sant Antoni en la 7a Trobada de Puntaires, organitzada per l’Associació Vol i Boixet

4a Trobada  
de Punt de Creu

Diumenge 12 de maig va tenir lloc la 4a Trobada 
de Punt de Creu, organitzada per la Josefina 
Curto. Més de 50 puntaires hi van prendre 
part, en la que és una de les poques trobades 
dedicades exclusivament al punt de creu.

Embolica que fa fort!!

Més de 700 persones van sortir molt satisfetes 
del Casal Riudomenc, l’11 i 12 de maig, després 
d’haver assistit a l’estrena de l’obra “Embolica 
que fa fort!”, que va significar el retorn a l’escena 
del grup riudomenc Dramèdia Teatre.

Els actors van ser: Carme Romero, Santi Macho, 
Tuni Salvadó, Narcís Fontgivell, Rosa M. García, 
Salvador Mestre, Maria Cros, Oriol Salvat, Aloma 
Guerrero, Joan Muntó, Alba Ruiz i Pere Lluís 
Gispert. 

L’enhorabona per l’èxit d’aquest retorn!

Corpus Christi

Al voltant del Corpus Christi es van fer catifes de 
colors pels carrers per on passa la processó, que 
també compta amb la participació dels infants 
que han fet la primera comunió. Enguany, els 
gegants també van ser-hi presents. Igualment, 
aquestes dates són les ideals per a poder 
degustar la coca amb cireres.

L’Ajuntament de Riudoms ofereix cada any a les entitats del nostre poble 
la possibilitat d’acollir-se a la convocatòria de subvencions per tal d’atendre 
les despeses de funcionament i d’organització de les activitats ordinàries 
de l’any, que es mereixen tot el nostre suport i consideració.

AMICs DE RIuDOMs 1.100 € AssOCIACIó DE PuNTAIREs VOL I BOIXET 300 € CLuB DE PàDEL I TENNIs DE RIuDOMs 600 €

AMPA EsCOLA BEAT BONAVENTuRA 1.200 € AssOCIACIó EL TRENCADÍs 850 € CLuB DEPORTIu RIuDOMs 4.800 €

AMPA EsCOLA CAVALLER ARNAu 600 € AssOCIACIó EsPLAI DEL CAsAL 1.900 € CLuB PATI RIuDOMs 2.106 €

AMPA EsCOLA MuNICIPAL DE MusICA 300 € AssOCIACIó EsPORTIVA RIuDOMs 2.050 € COLLA GEGANTERA DE RIuDOMs 2.700 €

AMPA INsTITuT JOAN GuINJOÁN 975 € BANDA DE CoRNETES I TIMBALS STA LLÚCIA 600 € CoRAL DoLÇA CATALUNyA 750 €

AssOCIACIó DE DONEs BELLA LLAR 1.350 € CERAP 3.550 € PENyA L'AVELLANA BLAUgRANA 300 €

AssOCIACIO DE JuBILATs I PENsIONIsTEs 3.800 € CLuB DE FuTBOL BAIX CAMP 2.600 € T O T A L 32.431 €

Subvencions 2013 a les entitats locals
És per això què, tot i el negatiu context econòmic actual, l’Ajuntament 
de Riudoms ha cregut convenient fer un esforç complementari per tal 
d’incrementar la totalitat de les subvencions destinades a les associacions 
i entitats riudomenques.

Escola de pares
L’Ajuntament de Riudoms i les AMPA de les 
escoles de Riudoms han dut a terme una “Escola 
de pares i mares”, per tal de millorar la formació 
educativa de les famílies envers els infants.

Les tres sessions del curs van estar dirigides pel 
psicopedagog Josep M. Porta i hi van assistir 
una trentena de persones. A hores d’ara, s’està 
treballant per a que el curs vinent es pugui oferir 
la segona part d’aquest curs.

Berenar i assemblea de la Llar dels Jubilats
El dissabte 18 de maig es va fer, al Pavelló d’Esports Municipal, l’assemblea anual de socis de la 
Llar dels Jubilats, seguida d’un berenar gratuït.

L’acte, al qual van assistir-hi gairebé 500 socis, va estar presidit pels membres de la Junta i també 
va comptar amb la presència de l’alcalde i dels regidors de Gent Gran i d’Esports.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

La incompetència dels governs

Els drets i els deures són per complir-los

Les bones decisions del passat ens garanteixen un bon futur com a poble

Durant  anys vam veure com algunes 
administracions gastaven com si els diners 
fossin il·limitats i aplicant aquell raonament que 
diu: “no patiu, que algú altre ho pagarà!”. I el que 
encara era més greu, perdent de vista que els 
diners eren públics i provenien dels impostos 
que pagàvem tots els ciutadans.

El Govern del Tripartit, només fa dos anys i mig 
enrere governava la Generalitat de Catalunya 
i va deixar a deure 78.000 milions d’euros! Per 
fer-nos una idea de la magnitud de la tragèdia, 
aquesta xifra és el doble del pressupost anual 
de la Generalitat. Sense cap dubte, aquesta 
dramàtica situació hipoteca i condiciona el dia 
a dia de l’actual Generalitat.

Una cosa semblant també va passar en altres 

ajuntaments, alguns veïns nostres, que sota 
governs del PSC, ERC i ICV van fer inversions 
quasi faraòniques. Ara, amb factures encara 
per pagar, es veuen obligats a tancar serveis o 
a castigar els veïns amb augment d’impostos 
del 30 %.

Creiem que aquesta és una perspectiva molt 
important a tenir en compte. Sobretot, perquè 
en aquests moments, es veu clarament com 
les bones decisions preses en el passat, 
condicionen directament el present d’un 
poble.

A Riudoms, els governs municipals de 
Convergència i Unió hem aplicat sempre 
la prudència a l’hora de destinar els diners 
públics. Sempre hem actuat tenint en compte 

que després d’un any, n’arribaria una altra i que 
després d’una legislatura, vindria la següent, i 
sobretot, que no es pot gastar el que no es té 
garantit.

Com a conseqüència d’aquesta prudència 
podem afirmar amb rotunditat que la situació 
de l’Ajuntament de Riudoms és d’absoluta 
tranquil·litat.

Així, Riudoms no ha hagut de renunciar a res i 
continuem aspirant a tot! Seguim impulsant els 
projectes clau per al futur, seguim mantenint 
l’activitat del dia a dia, seguim creant noves 
iniciatives i, el que és més important, ho podem 
seguir fent sense castigar els riudomencs amb 
creixements dels impostos que paguem a 
Riudoms.

La secció local d’ERC ha estat pionera, tant en 
el municipi com en la comarca, en disposar d’un 
conjunt d’eines per explicar el projecte de poble 
i de país, per aquest motiu va ser el primer partit 
polític municipal a tenir un local, a editar una revista 
i disposar de plana web

El passat 1 d’abril, vam tancar el local d’ERC del 
carrer del Beat, ja que la propietària el necessita 
per altres menesters. Per primera vegada, estem 
–i fins que no trobem un de nou- sense un espai on 
reunir-nos i atendre als ciutadans riudomencs.

Per aquest motiu creiem indispensable que l’equip 
de govern faci complir la legislació vigent i faciliti 
al Grup Municipal d’ERC-AM un espai per poder 
desenvolupar la tasca de regidor i rebre visites.

Aquesta petició ja s’ha realitzat en diverses 

ocasions, les tres darreres l’any 2003, l’any 2007 i 
el maig del 2012, més o menys coincidint amb l’inici 
dels nous mandats i, fins ara, se’ns ha denegat les 
peticions o encara no se’ns ha contestat,.

El Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en l’article 170.1  diu que 
“als municipis de més de dos mil habitants, 
tots els grups municipals han de disposar d’un 
espai per al desenvolupament de llurs activitats, 
que ha d’estar situat preferentment a la seu 
de l’ajuntament mateix o en un local habilitat a 
aquests efectes, i també d’un espai per a tenir 
reunions en el mateix edifici de la corporació. 
Igualment, l’ajuntament ha de facilitar als grups 
municipals els mitjans humans i materials mínims 
i indispensables perquè puguin desenvolupar 

llurs funcions;...”

A banda d’aquestes peticions, els regidors d’ERC-
AM fa una pila d’anys que demanen la redacció 
d’un ROM que reguli els drets entre l’administració 
(l’ajuntament) i els administrats (ciutadans, entitats, 
partits polítics,...), però CIU sempre ha rebutjat les 
nostres peticions.

Creiem que ha arribat el moment que es compleixi 
la normativa vigent i es cedeixi un espai  a ERC-
AM, amb els mitjans indispensables per poder 
desenvolupar amb garanties la seva tasca i fixi un 
horari per poder atendre visites dels ciutadans 
riudomencs, esperem que ara aquesta nova 
demanada no caigui en sac buit i s’atorguin els drets 
bàsics que pertoquen. Més val tard que mai...

Cada divendres, cap al migdia, ens enduem 
un ensurt. La sorpresa setmanal sempre 
és majúscula quan en roda de premsa, o el 
President del Govern espanyol o un dels seus 
Ministres, fan l’habitual repàs de les polítiques 
que han decidit dur a terme a l’estat. Estem 
acostumats a veure com disfressen amb bonics 
embolcalls i retòrica el contingut real, com 
utilitzen uns titulars molt eloqüents però que en 
realitat el que fan és amagar unes perverses 
polítiques que sempre van en detriment dels 
serveis públics de qualitat del país. 

Sota la llosa del tant temut objectiu del dèficit i 
la farsa d’haver d’aconseguir el sostre marcat 
per la senyora Merkel, es camufla el desig real 
d’empetitir tot allò que és de l’àmbit públic en 
benefici del privat. És cert que d’uns dies ençà 

la Generalitat demana una mica de flexibilitat 
en aquest topall, però tot sembla que no és tant 
per un canvi de rumb, sinó per la impossibilitat 
de saber elaborar uns pressupostos que com 
a governants i responsables tenen l’obligació 
de presentar i aprovar. Del contrari, estan 
donant l’esquena a la ciutadania que té el 
dret a saber, en tot moment, en què i com es 
gasten els diners de les arques públiques. 
No ens equivoquem, doncs aquesta actitud 
del govern català no és perquè s’hagi adonat 
que les polítiques dutes fins ara han estat 
errònies i que retallar per retallar no ens fa 
avançar ni reactivar l’economia, tot el contrari; 
la seva incompetència els fa seguir tenint el 
país paralitzat, que els rics siguin més rics i 
els pobres més pobres i, a poc a poc, anar 
desmantellant l’estat del benestar.

I en mig d’aquesta inaudita situació, el nostre 
reconeixement públic a totes les persones que 
cada dia continuen prestant els seus serveis a 
favor de la comunitat, en especial als agents 
de la guàrdia municipal de Riudoms per la seva 
contribució a la disminució dels delictes contra 
la salut publica.



Ajuntament de Riudoms 11

n març - abril - maig - juny de 2013  n Núm. 96

Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

Irresponsabilitat política = insensibilitat social

Dos anys sense pena ni glòria

Dos anys de legislatura

Aquest dies estem just ala meitat d’aquesta 
legislatura. Dos anys de mandat que han 
estat emmarcats en un context generalitzat de 
profunda crisi econòmica i social.

És per aquesta raó que en ens hem fixat unes 
línies mestres que han guiat les nostres decisions 
del dia a dia:

•Per un costat, i la més important, fer una gestió 
acurada de l’economia municipal, amb l’objectiu 
de no haver d’aplicar, com altres ajuntaments han 
fet, un augment generalitzat dels impostos.

•Per altra banda,vetllar per mantenir, malgrat el 
context actual, una bona qualitat en els serveis 
bàsics que prestema Riudoms.

•I a més a més, prioritzar les accions amb un 
caràcter més social.

En aquest sentit, el resultat ha estat molt 
evident:

•La situació econòmica municipal no ha empitjorat 
i, per tant, s’ha pogut fer, any darrera any, una 
congelació generalitzada de bona partdels 
impostos municipals.

•Els serveis públics municipals funcionen amb un 
alt nivell de qualitat i, a més, continuen endavant 
les necessàries obres d’ampliació del Centre 
d’Assistència Primària i les del nou edifici de 
l’escola Cavaller Arnau.

•Hem protegit especialment les àrees amb un 
impacte més directe en la vida de les famílies. 
Hem acordatfer bonificacions en la fiscalitatde 
les persones amb necessitats més importants. 
I a més a més, Riudoms ha estat un dels 
ajuntaments pioners en trobar un mecanisme 

per no cobrar la “plusvàlua” a les famílies que 
perden el seu habitatge degut a no poder fer 
front a la hipoteca.

Per tant, aquests dos anys ja han servit per 
donar compliment a una part important dels 
compromisos que havíem adquirit en les darreres 
eleccions municipals.

I això, entre altres coses, ha estat possible 
gràcies a l’ampli recolzament que els veïns de 
Riudoms ens vau concedir el maig del 2011 i que 
actualment ens seguiu manifestant en el dia a 
dia del nostre poble.

És per això que us volem donar les gràcies, ja que 
aquesta realitat és fonamental per poder seguir 
treballant en bé de tot el poble de Riudoms.

El passat 22 de maig es complien dos anys de la 
celebració de les darreres eleccions municipals, 
i en aquest període s’ha produït una paràlisi 
total de l’activitat municipal, l’equip de govern 
de CiU està clarament faltat d’idees i s’aferren a 
projectes aprovats en passades legislatures. A 
la que poden, fan reportatges en aquest butlletí, 
venent-nos una i altra vegada la construcció de 
la nova escola i l’ampliació del CAP (cal recordar 
que l’escola va ser pactada pels regidors d’ERC 
amb l’ex-consellera Cid i el CAP aprovat pel 
govern d’entesa).

D’aquí a poc temps es farà la inauguració dels dos 
equipaments i s’estendrà una altra vegada una 
cortina de fum que faci tapar les vergonyes, com 
per exemple la creació de la policia local.

Fa més de dos anys les noves dependències de 
la guàrdia municipal es van inaugurar. L’equip de 
govern no va dubtar de retolar-les com a Policia 
Local, quan tothom sap que per disposar de la 
categoria de policia local s’ha de superar un curs 
d’un any, i que tot i que la majoria de guàrdies de 
Riudoms les volen realitzar, és l’equip de govern 
qui no vol. Això provoca que quan hi ha robatoris 
o denúncies, els afectats s’han de desplaçar a 
Reus o Cambrils, ja que a Riudoms no es poden 
cursar.

O que passa amb la gestió dels equipaments 
esportius? Cada equipament té una gestió i un 
preu/hora diferent. La piscina cedida la gestió als 
Amics de Riudoms, les pistes de pàdel (10€/h) 
i tennis i (5€/h); al pavelló el preu varia entre 

usuaris normals (19€/h) o entitats (7,5€/h); als 
camps de futbol de gespa s’apliquen unes tarifes 
bases entre 100 i 200€ per cada equip de l’entitat, 
perjudicant al C.D.Riudoms i l’E.F.Baix Camp que 
han passat en aquesta legislatura a pagar gairebé 
el triple del que liquidaven anteriorment.

El govern municipal ha de treballar per millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i no per complicar 
la seva existència, amb la no-acció o amb una 
excessiva regulació, per això diuen que: Qui té 
poca feina el gat pentina!

Al Programa Nacional de Reformes 2013 
(PNR), on es quantificaven les retallades 
a la Llei de Dependència per aquest 2013 
en 1.108 milions d’euros. Unes retallades 
que han suposat la reducció de l’atenció 
i el desemparament de moltes persones, 
la pèrdua de llocs de treball de qualitat 
i  l ’ impossibilitat de moltes persones 
dependents de costejar  els serveis 
que requereixen per poder viure amb 
dignitat.

La decisió es va pendre en el primer Consell 
de ministres del Govern de Rajoy, el 30 
de desembre de 2011 i va ser aprobada al 
Congres amb el suport de CIU. Al 2012 i 
2013 noves retallades.

Com ja sabreu també, el ministre de Justícia, 

Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciat que el 
Govern central presentarà aviat una nova 
regulació de la interrupció voluntària de 
l’embaràs.

La nova regulació en la que treballa el 
Govern del PP suposa que les dones no 
podran decidir lliurement i seran els metges 
qui decidiran per elles. Tanmateix eliminarà 
la possibilitat d’interrompre l’embaràs quan 
existeixi malformació fetal.

Els i les socialistes ens oposem a les reformes 
anunciades de retallades a la l lei de 
Dependència i de la interrupció voluntària 
de l ’embaràs  anunciada pel  min is t re 
Gallardón i demanem responsabilitat al 
Govern de la Generalitat.
Per aquest motiu hem presentat unes mocions, 

exigint la continuïtat del finançament 
de la llei de promoció d’atenció a les 
persones en situació de dependència i el 
reconeixement al dret a una maternitat 
lliurement decidida, mocions que han 
estat aprovades.

Per contra, hem acabat un altre curs escolar 
i volem felicitar a tots els alumnes i als 
seus professors, al personal administratiu 
i  als equips direct ius, perquè tot i  els 
impediments que reben constantment per part 
de l’administració, continuen preocupant-se i 
fen molt be la seva feina.

Enhorabona a l’escola Cavaller Arnau pel 
nou centre.
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Ho organitza:

Estiu
esportiu

Ajuntament 
de Riudoms

22a BICICLETADA
POPULAR

21
juliol Riudoms ‘13

Jaume
Festa Major

de Sant 

Ajuntament 
de Riudoms

Ho organitza: Hi col·labora:

Amics de Riudoms

RECOLLIDA 
DE LA SAMARRETA:

El 12 de juliol (de 17.00 h a 19.00h)
A la Casa de Cultura “Antoni Gaudí”

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

 1 2 3 4 5 6 7

de 20.30 h a 21.30 h

Gimnàstica 
a la fresca
(Cardio-fittness)

de 20.30 h a 21.30 h

Gimnàstica 
a la fresca

de 20.30 h a 21.30 h

Gimnàstica 
a la fresca

(Defensa personal)

de 20.30 h a 21.30 h

Gimnàstica 
a la fresca

(Tonificació)

de 20.30 h a 21.30 h

Gimnàstica 
a la fresca

(TBC)

de 20.30 h a 21.30 h

Gimnàstica 
a la fresca

(Aero-dansa)

de 20.30 h a 21.30 h

Gimnàstica 
a la fresca

(Zumba-gim)

a les 20.30 h

Caminada
popular

(8,8 Km.)

a les 20.30 h

Caminada
popular

(9 Km.)

a les 20.30 h

Caminada
popular

(9,3 Km.)

a les 20.30 h

Caminada
popular

(8,5 Km.)
SANT JAUME

a les 9.00 h

Bàsquet
3x3

a les 10.00 h

Bicicletada
popular

a les 9.30 h

Mega-gimcana 
popular

a les 9.00 h

Campionat de 
tennis taula

(Pavelló)

III Torneig de 
Padel Local

III Torneig 
de Padel 

Local

III Torneig de 
Padel Local

a les 20.30 h

Anar a córrer

a les 20.30 h

Anar a córrer

a les 20.30 h

Anar a córrer

a les 20.30 h

Anar a córrer

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26    27    28

juliol
Riudoms 2013

 29 30 31


