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DIsTrIbucIó graTuïTa

Fins a finals de l’any 1994, 
els veïns de Riudoms que 
ens volíem visitar pel metge, 
anàvem al dispensari particular 
d’un dels metges del poble, o 
bé als baixos d’una casa del 
carrer Flèming on hi havia uns 

despatxos pel metge i pel practicant. Un lloc on fes fred 
o fes calor, plogués o fes vent, els veïns ens esperàvem 
al carrer fent cua fins que arribaven els professionals 
mèdics i obrien les portes de la sala d’espera.

Així, el gener de 1995, Riudoms i els pobles de l’Argentera, 
Botarell, Duesaigües, Riudecanyes, Vinyols i els Arcs i 
Montbrió, constituíem l’Àrea Bàsica de Salut de Riudoms 
i obríem al nostre poble un nou Centre d’Assistència 
Primària de 670 m2.

Va ser un salt tan espectacular respecte el que coneixíem 
fins llavors que podia semblar, per alguns, innecessari. 
Amb el temps, aquell equipament, lluny de ser massa 
gran, ràpidament va oferir-nos noves possibilitats 
mèdiques al servei de tothom.

L’ampliació del caP,  
una oportunitat que calia aprofitar

Força anys després, cap el 2006, vam començar a rebre 
a l’Ajuntament de Riudoms les demandes de veïns i 
professionals de que el CAP no reunia les condicions 
òptimes per oferir una moderna assistència sanitària de 
proximitat. De fet, per la falta d’espai, algunes consultes 
es van començar a dur a terme en espais dissenyats 
inicialment per altres finalitats i, per tant, poc adequats 
al servei.  Així doncs, vam començar a treballar en el 
projecte d’ampliació del centre.

Durant força temps, i de manera conjunta, es va 
dissenyar l’ampliació de l’equipament entre els diferents 
ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Salut de Riudoms, la 
Direcció del CAP i els tècnics de les administracions 
implicades.

Per altra banda, amb l’arribada de la crisi, es va alentir, 
com és lògic, la planificació de totes les inversions 
públiques. Per tant, vam haver d’esperar que la capacitat 
econòmica de les administracions superiors permetés 
afrontar aquesta important obra.

Finalment, aquest dissabte 23 de novembre de 2013 
hem posat en servei l’ampliació del Centre d’Assistència 
Primària de Riudoms i des del mateix dimarts 26, totes les 
visites i proves s’estan realitzant en aquest nou espai.

Algú pregunta si no hauria estat millor no fer aquesta 
obra i, amb aquests diners, mantenir el CAP obert a 
les nits. En aquest sentit, la resposta és molt clara: si 
haguéssim renunciat a les obres d’ampliació del CAP, 
el centre igualment hauria tancat durant les nits, ja que 
aquesta és una mesura que s’està aplicant a tot el país 
i no pas només a la nostra Àrea Bàsica de Salut.

Per tant, l’ampliació del CAP era una oportunitat que, 
o bé s’aprofitava ara, o bé passava de llarg del nostre 
poble. Els diners s’haurien destinat a un altre municipi i 
els veïns dels set pobles que ens beneficiem d’aquestes 
instal·lacions hauríem hagut d’esperar durant força anys 
per a poder disposar d’uns serveis molt més moderns i 
adequats.

Pel contrari, des d’ara disposem d’un equipament que 
permetrà donar servei en les millors condicions, i durant 
els pròxims 25 anys, als més de 13.500 veïns del Baix 
Camp que tenen com a centre de referència el CAP de 
Riudoms. 

L’enhorabona a tothom!

  Josep M. cruset Domènech
alcalde
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L’augment de la qualitat i l’esperança de vida implica que, cada vegada 
amb major freqüència,  trobem a les consultes mèdiques ciutadans amb 
pluripatologies cròniques que necessiten serveis sanitaris més complexos, 
resolutius i de proximitat. L’envelliment de la població i els hàbits de vida 
poc saludables són l’origen de les malalties més comunes que tenen més 
impacte en la vida de les persones com, per exemple, la diabetis, el càncer, 
la insuficiència cardíaca i respiratòria i la resta de malalties cròniques.

És per aquest motiu que el CAP de Riudoms es planteja, com a eix 
fonamental de la seva assistència, donar cada vegada més una cobertura 
orientada a millorar la coordinació entre els diferents centres i serveis 
sanitaris, a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida 
i eficaç i reduir-ne els desplaçaments entre especialistes i entre centres 
d’assistència primària i hospitals, tot plegat reforçant la capacitat de decidir 
dels professionals de medicina i d’infermeria.

L’ampliació del CAP de Riudoms permetrà una cartera de serveis d’acord 
a les necessitats futures a curt, mitjà i llarg termini:

Incrementar la CAPACITAT DE RESOLUCIÓ. Per a això es dotarà de 1. 
tots aquells mètodes diagnòstics que puguin ser aplicables, eficients i 
efectius en l’atenció primària amb la finalitat d’evitar desplaçaments per 
a la realització d’aquelles tècniques i procediments que es puguin assolir 
en el centre. Algunes d’elles ja s’estan realitzant, com l’ECOGRAFIA o 
la DERMATOSCÒPIA i està prevista la implantació definitiva al llarg del 
2014 de l’ECOGRAFIA PEDIÀTRICA. Aquestes tècniques es realitzen 
pel propi personal del centre, degudament entrenat per a la seva 
realització.

Però la capacitat de resolució, no només es realitza a través de 
mètodes diagnòstics, sinó també de tractaments que poden realitzar-
se al mateix centre,  com la PETITA CIRURGIA, INFILTRACIONS, 
TÈCNIQUES DERMATOLÒGIQUES, com el curetatge i en un futur 
proper la crioteràpia.

Reforçar l’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, amb el control d’aquells pacients 2. 
que ho necessitin. En aquest grup també es potenciarà la cerca proactiva 
d’aquells pacients que per les seves característiques, compleixin criteris 
de fragilitat, facilitant-los l’assistència i el seguiment post-hospitalari -en 
el cas que sigui necessari- al propi domicili.

L’OBSERVACIÓ, SEGUIMENT I TRACTAMENT en la modalitat 3. 
D’HOSPITALITZACIÓ DE DIA d’aquells pacients que per la seva 
patologia ho requereixin, en lloc d’acudir a l’hospital de referència. 
És el cas de pacients que requereixin tractament durant unes hores, 
alguna tècnica específica, com tractaments respiratoris, tractaments 
endovenosos…

FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ. Està prevista una àrea de rehabilitació 4. 
per donar cobertura a tots els tractaments de fisioteràpia que fins avui 
havia de derivar-se a altres centres.

Però, a més, hi ha dos punts que són fonamentals i que cada vegada tindran 
major importància en les activitats d’aquesta Àrea Bàsica:

L’EDUCACIÓ SANITÀRIA, amb la creació d’activitats grupals com per • 
exemple els de salut materna i infantil (suport a la lactància materna, 
preparació maternal, educació per a pares, etc.). També activitats grupals 
en l’adult (exercici, obesitat, gent gran, taller de memòria, etc).

EL PACIENT EXPERT, que representa el paper del propi usuari en • 
l’atenció sanitària, com a formador del dia a dia en patologies cròniques. 
És una iniciativa multidisciplinària, basada en la col·laboració entre el 
pacient i els professionals sanitaris i en el treball d’equip i que incideix 
en el foment de l’autocura i la millora de la qualitat de vida del pacient

Es tracta d’una conducció activa de les sessions formatives per part 
del pacient expert. Incideix en l’experiència de la malaltia en primera 
persona amb la utilització d’un llenguatge propi. El professional sanitari 
actua com a observador i solament intervé en cas que sigui necessari.

Finalment, les noves tecnologies formen ja part de la nostra vida diària i 
per tant s’han de convertir en part fonamental de l’assistència sanitària. 
Per això, es facilitaran noves formes de consulta, -evidentment amb les 
adequades mesures de seguretat i encriptació-, en forma d’e-mail, SMS, 
videoconferència, etc., que facilitaran el contacte del ciutadà amb el 
professional sanitari.

Creiem que amb aquestes mesures, millorarem notablement l’assistència 
sanitària del centre, adequant-nos a les necessitats de la població, 
augmentant la capacitat de resolució, derivant a altres nivells assistencials 
allò que sigui estrictament necessari, alhora que considerem que el propi 
pacient s’ha de responsabilitzar de manera consensuada amb el metge en 
la presa de decisions respecte a la seva salut.

Dr. José Ángel bilbao sustacha
Director del CAP de Riudoms

La VIsIó DEs DEL caP-rIuDOMs

El conseller Homs va assistir a l’acte de posada en servei del caP



Els barris compleixen 25 anys

CONCURS DE CARROSSES 2013
1r premi: BARRI DE LA RAVAL (Casa de Bruixes)

2n premi: BARRI DE LA PLAÇA (Barca de Pescadors)

3r premi: BARRI DE SANT ANTONI (Circ)

CONCURS DE DISFRESSES 2013
1r premi: BARRI DE SANT ANTONI (domadors de circ)

2n premi: BARRI DE LA RAVAL (bruixes i bruixots)

3r premi: BARRI D’AVALL (lloros)

Els quintos: boxejadors

L’agraïment als Kintos’13 per la seva gran implicació. Felicitem a l’Hereu cristian Montes romero de Á. i la Pubilla Marta Ferrant soto
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El primer cap de setmana de juliol ens 
arriba, des de que es va recuperar enguany 
ha fet 25 anys (1988-2013), la gran festa 
pròpiament riudomenca amb la donem el 
tret de sortida de l’estiu local.

Com cada any, la festa ha comptat amb 
una gran participació popular i l’hem 
celebrat el 5, 6 i 7 de juliol.

El gran interès i esforç de les diferents 
comissions organitzadores i la intensa 
implicació de tothom ha fet possible que 

els dissenys i elaboració de carrosses 
i disfresses, les rutes i degustacions 
populars, els jocs infantils, els sopars 
i actes a la fresca, la rua de lluïment, 
la missa de les ofrenes i el ball final a 
Sant Antoni que desvetlla els premis del 
Concurs de carrosses i disfresses i l’elecció 
de la Pubilla i l’Hereu, s’hagin consolidat 
en el marc de la festa més característica, 
particular i especial de Riudoms.

L’enhorabona a tot Riudoms pels 25 anys 
de la recuperació de la Festa dels Barris!
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Barri de les Escoles - “Torretes de flors”

Barri de Sant Antoni - “Domadors de circ”Barri de Sant Sebastià - “Sant Fermín”

Barri de la Raval-Muralla - “Bruixes i bruixots”

Barri del Carrer Major - “Serveis d’emergència” Barri Molí d’en Marc - “Espantaocells”

Barri del Colomer - “Jugadors de pàdel”

Barri Ferrant - “Eivissencs”

Barri d’Avall - “Lloros”

Barri de la Plaça - “Barca de pescadors”
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Hem disfrutat d’un nou estiu esportiu, solidari i lúdic

caminant pels camins del terme de riudoms

2n campionat de Tennis de Taula

Entrega de premis del 2n Torneig de Pàdel gimnàstica a la fresca sobre la gespa

4t Torneig de bàsquet 3x3 a favor de caritas Participants de l’Escola de Lleure 2013
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La Festa Major de sant Jaume

La Festa Major de Sant Jaume 
permet a tots els riudomencs i 
visitants trobar aquella activitat que 
més li plagi o s’hi senti més a gust: 
tradicionals, esportives, lúdiques o 
musicals.

La nostra Festa Major d’Estiu ens 
permet disfrutar d’uns dies de festa 
i diversió per a totes les edats i 
gustos amb el Correfoc i els diables, 
les Barraques i els concerts, els 
actes religiosos en honor al nostre 
copatró Sant Jaume, la Bicicletada 
popular o simplement passejar, 
anar a la piscina i prendre la fresca 
del vespre.

Retorna el “Reviu les Places” amb humor i màgia
La primera cita amb el Reviu les Places d’enguany va 
ser a la Plaça de la Palmera amb l’espectacle d’humor 
matrimonial “Els fills i la mare que els va parir!”, continuació 
de l’obra presentada fa dos anys i igualment basada en 
les relacions familiars. Hi van prendre part els còmics 
Mayte Carreras i Ramon, que van fer riure i somriure a 
les més de 800 persones que van assistir-hi.

La Plaça de Sant Antoni es va tornar a omplir totalment 
per veure “El show del Màgic Andreu”. El famós mag 
català va arrencar grans rialles a petits i grans amb el 
seu tarannà obert i la seva màgia provocadora.

Va demanar diverses vegades la implicació dels 
assistents.
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El President de la generalitat artur Mas inaugura la Fira de l’avellana 

El curs de cuina enceta els actes de la Fira Els petits aprenen l’ús de l’avellana a la cuina Visita tècnica a l’empresa Plantarium center

Els guanyadors del concurs de cartells Jordi salas rebent el premi Fira de l’avellana reconeixement als fotògrafs bedmar

Homenatge als 90 anys del cD riudoms

Tall oficial de la cinta inaugural de la 33a Fira de l’AvellanaEl president Mas saludant les hostesses

L’expectació generada per la visita del President artur Mas va omplir el casal riudomenc per l’acte inaugural de la 33a Fira de l’avellana

n estiu - tardor de 2013 n Núm. 97
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El President de la generalitat artur Mas inaugura la Fira de l’avellana 

PrEMI FIra DE L’aVELLaNa 2013:
Dr. Jordi Salas Salvadó, per la publicació 
d’un complet estudi mèdic sobre els 
beneficis de la dieta mediterrània a la revista 
de medicina més prestigiosa del món.

MENcIó D’HONOr 2013:
Als fotògrafs Francesc i Jordi Bedmar, per 
la seva trajectòria professional.

MENcIó D’HONOr 2013:
Al Club Deportiu Riudoms, per la celebració 
dels seus 90 anys.

15è cONcurs DEL cONrEu 
DE L’aVELLaNEr:

Montserrat Papió Mestre
17è cONcurs DE PrODucTEs 

agrÍcOLEs:
MILLOR FRUITA: Germans Crusells 
(Síndria ratllada)
MILLOR VERDURA: Mario Tudela Valls 
(Carabassa)
PRODUCTE MÉS ORIGINAL: Josep 
Massó Figueras (Lagenaria siciliana)

27a cursa DE POrTaDOrs 
DE sacs D’aVELLaNEs:

1r – Rubén Guillén, de Valls
2n – Òscar Salvador, de Riudoms
3r – Carles Guillemat, de Reus

4a cursa DE POrTaDOrEs 
DE MIg sac D’aVELLaNEs:

1a – Guillerma Abeldaño, de Sarral
2a – Anna M. Vila, de Vilanova de Prades

L’entrada és un disseny de l’empresa Jordis Milers de visitants omplen cada any la Fira

Premis de la Fira de l’Avellana 2013

Demostració infantil de portadors de sacs

10 anys seguits anant a mar per recuperar la tradició de banyar-se l’endemà de la Fira

Espectacular sortida dels portadors de sacs d’avellanes al coll 18 atletes han participat a la cursa de sacs d’avellanes de riudoms

El gegant gaudí acompanyant els banyistes

Les havaneres i el rom cremat van cloure la 33a Fira de l’avellana de riudoms. El comitè organitzador agraeix a tothom la seva participació

Les trepidants demostracions de 4x4 van anar a càrrec de l’equip riudomenc solarca grup

artur Mas visitant els estands i expositors

n estiu - tardor de 2013 n Núm. 97
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
15 d’agost

La república que farem

L’enhorabona a tothom per aquest estiu!

Estem segurs que acabat el fort de l’estiu i 
passada la Fira, els responsables de la seva 
preparació i organització hauran fet el seu 
propi balanç.

Des del Grup Municipal de Convergència i 
Unió, amb la nostra pròpia perspectiva i vista 
la gran participació i quantitat de visitants 
i d’expositors, volem enviar un missatge 
de felicitació a tothom, siguin riudomencs 
o no que, d’una manera o una altra, hagin 
participat d’aquest estiu tant profitós i de la 
Fira en particular: les persones que formen 
les diferents comissions organitzadores 
de les activitats i festivitats de l’estiu, el 
voluntariat, els Quintos i l’Hereu i la Pubilla, el 
Comitè i les hostesses de la Fira, les entitats, 

els expositors, el conjunt de treballadors 
de l’ajuntament i totes i cadascuna de les 
persones que viuen plenament l’estiu i la Fira 
de Riudoms i en treuen el màxim profit.

Si l’afluència de participants és un paràmetre 
bàsic per a poder fer un balanç dels resultats, 
aquest ha estat un èxit rotund, perquè el 
poble de Riudoms, una vegada més, ha 
respost de manera majoritària i ha contribuït, 
decisivament, a l’excel·lent resultat. Els veïns 
de Riudoms, un cop més, hem demostrat 
que sabem i entenem què vol dir “fer poble”. 
Enhorabona perquè amb aquesta massiva 
afluència i suport hem deixat constància de 
la vitalitat del nostre poble, del nostre tarannà 
i de la nostra Fira.

És per tot això i especialment aquest estiu 
de l’any 2013, en que el president del nostre 
país, el president de Catalunya i president 
de Convergència i Unió ha acceptat la 
invitació feta per l’alcalde de Riudoms per 
inaugurar la Fira, hem volgut dedicar aquest 
espai a donar la més sincera enhorabona i 
felicitació a tothom que hagi pres part en les 
múltiples activitats estiuenques i de la nostra 
Fira de Sant Llorenç i Fira de l’Avellana de 
Riudoms.

Endavant i l’enhorabona a tothom!

Falten pocs dies per la celebració la Diada de 
l’ Onze de Setembre i la gran cadena humana 
reivindicativa. Falta poc més d’un any pel tres-
cents aniversari de la desfeta en la Guerra de 
Successió i la caiguda de la ciutat de Barcelona, 
l’11 de setembre de 1714.

Estem immersos un procés interessant que 
hauria d’acabar amb la convocatòria d’una 
consulta per decidir el futur del nostre país. 
Al carro que fins ara solament l’havia estirat 
Esquerra Republicana, ara s’han pujat altres 
formacions i sobretot molta, molta societat civil. 
ERC no ha hagut de canviar el seu projecte, 
només ha hagut de passar de la ideologia a la 
política. Esquerra assumirà la responsabilitat 
de contribuir a la construcció d’un nou estat, 

una República Catalana encara per fer, però 
que s’ha de bastir entre tots. 

La República que farem no renuncia a la plena 
ocupació. No accepta ni la misèria, ni l’atur, ni 
la desigualtat com a destins inevitables de la 
humanitat. Ans al contrari, considera la salut de 
tothom, el tracte digne a la gent gran i la igualtat 
d’oportunitats per a tots els infants les raons de 
ser de la República.

Les persones són la causa de la República, el 
seu actiu i el destí del seu treball. La República 
que farem naixerà d’un procés democràtic, 
cívic, exemplar. Un procés que explicarà al 
món aquesta gran nació que són els Països 
Catalans. Gran, no per dimensions, sinó per la 

justícia del seu projecte nacional, el seu civisme 
i la seva obertura.

La República que farem entre tots donarà 
especial rellevància als municipis, l’administració 
més propera que tenen tots els catalans i que 
són les primeres en respondre les necessitats 
de la gent. En aquest procés està immersa 
la gent d’ Esquerra, des de la Conferència 
Nacional del passat mes de juliol s’està fent 
trobades amb diferents col·lectius per crear 
aquesta República.

Entre tots la farem realitat. Us apunteu?

Estem al ben mig de l’estiu, hem passat els 
Barris, Sant Jaume i les seves Barraques, 
reviu les places i per fi també la Fira de 
l’avellana amb una gran expectació i, com 
sempre,  protagonitzada per el partit que ens 
governa.

Tota aquesta propaganda de CIU, amb la 
visita del molt honorable president,està 
molt be, però, caldria fer més i prometre 
menys, no som només la gent els que tenim 
que remuntar el país , els que governen 
i els que governaven tenen molt per fer i 
per demostrar i que marxin els que nomes 
busquen excuses.

Les dades sobre la situació laboral de 
les persones joves a Catalunya posen de 
manifest la precària situació que pateix la 

joventut.

Els joves no només volen esperança sinó 
compromís i acció, i la necessitat a més curt 
termini dels nostres joves és tenir oportunitats 
de formació i de trobar feina.  

La necessitat de regeneració democràtica que 
venim reclamant des del PSC, aprofitarem 
també per  in tentar  mi l lorar  la  qual i ta t 
democràtica dels i les joves, demanant que els 
majors de 16 anys tinguin plena capacitat 
política i puguin exercir el dret a vot.

El Govern de CiU no està fent absolutament 
res per pal·liar la situació en què es troba la 
joventut a Riudoms i a Catalunya, al contrari: 
la reforma laboral, l’augment de les taxes 
universitàries, l’eliminació de la renda bàsica 

d’emancipació i, fins i tot, algun conseller a 

convidat els nostres joves a marxar a servir 

cafès a Londres. Els i les socialistes tenim 

l’obligació de denunciar tot allò que el 

govern d’artur Mas está fent malament, però 

també la d’oferir alternatives i propostes per 

canviar la situació dels joves catalans.

Al nostre poble tot son bones paraules però 

s’està fen el que caldria? ,

Si que es veritat que tenim que ser optimistes, 

arribat el mes de setembre  comencem un 

nou curs escolar, alguns estrenareu escola, 

i els altres noves etapes, enhorabona a tots 

i molta sort.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
Política social

La democràcia és donar la veu a la ciutadania

Treballant en les grans coses, però també en les petites

El passat 11 de setembre la societat civil 
catalana va manifestar-se arreu del territori a 
favor del dret a decidir i ho va fer de manera 
majoritària i amb un comportament exemplar, 
que va meravellar als mitjans de comunicació 
internacionals que van cobrir l’esdeveniment.

El 12 d’octubre, unes 60.000 persones van 
manifestar-se a la Plaça de Catalunya a favor 
de la unitat d’Espanya, rebutjant una Catalunya 
independent de l’Estat espanyol.

Afortunadament, i per molt que insisteixin els 
mitjans de comunicació de la caverna mediàtica, 
no existeix el risc d’una fractura social, ja que 
la gent del nostre país es prou madura per 
evitar enfrontaments estèrils. A hores d’ara, 

s’ha pogut constatar que amb el pas dels anys, 
la batalla ideològica té un clar guanyador, 
Esquerra Republicana de Catalunya, ja que ha 
aconseguit situar en primera línea la proposta 
independentista que fa més de vint anys que 
porta defensant.

Ara el que falta es donar la veu a la ciutadania, de 
manera individual, sense filtres ni prescriptors. 
Les opinions de les persones no es tenen en 
compte de si es manifesten o no, en una banda 
o en un altra, sinó que han de ser comptades a 
les urnes, per això ERC defensa una consulta 
el 2014 si o sí.

Una consulta és un instrument legitimitat i avalat 
per la comunitat internacional, per tant no ha 

d’haver cap problema legal per dur-la a terme 
i poder exercir el vot els milions de catalans 
que viuen al Principat. I una vegada finalitzada, 
acceptar el resultat  que es doni, sigui a favor 
de l’autodeterminació del poble català o en 
contra. 

La democràcia és que la gent pugui expressar 
i decidir. No ha d’haver cap por a la consulta i 
que cada partit polític, organització empresarial 
o sindical, entitat cultural, de pagesos o juvenils, 
defensin la posició que cregui més convenient, 
argumentant a favor de la independència o 
no, però que ens deixin exercir el nostre futur 
#tenimpresa #volemvotarja

Des del nostre punt de vista, un poble no es fa 
prosperar només treballant els grans projectes, 
sinó que també cal dedicar constants esforços 
a les petites coses del dia a dia.

És evident que els grans reptes que ens havíem 
fixat per aquesta legislatura s’estan complint 
d’acord amb el que us havíem proposat en les 
darreres eleccions municipals. La nova escola 
Cavaller Arnau ja està plenament operativa, 
l’ampliació del CAP i dels seus serveis està 
a punt, i d’altres actuacions de rellevància 
estan molt ben encarades per a fer-se realitat 
properament.

I, a més a més, també estem treballant fort les 
petites coses. Estem fent possible que les places 
i jardins ofereixin un aspecte ben agradable, 

que els carrers estiguin nets, que les festes 
siguin ben lluïdes, que els serveis d’aigua i 
escombraries funcionin bé, que les instal·lacions 
esportives estiguin en òptimes condicions, que 
els camins agrícoles es mantinguin en bon estat, 
que les entitats locals es sentin recolzades, que 
la Llar d’Infants i l’Escola de Música segueixin 
prestant un bon servei o que les activitats de 
promoció econòmica com la Fira de l’Avellana 
cada vegada tinguin més ressò, ...

I el que creien que és més important: tot això, a 
diferència de municipis de l’entorn, sense haver 
aplicat grans pujades d’impostos. En definitiva, 
tota una dedicació que quan ens comparem 
amb altres pobles fa que notem l’esforç que 
en tots els àmbits municipals estem duent a 
terme.

Evidentment, queda molta feina per a fer 
i moltes coses es poden millorar. Per això 
sempre estem atents i oberts a recollir noves 
propostes i suggeriments i us animem a fer-nos 
arribar aquells aspectes que creieu que podem 
treballar.

Sou molts els que habitualment utilitzeu 
diferents mitjans per a fer-nos arribar el vostre 
punt de vista: personalment, per escrit o per 
correu electrònic, per telèfon o per Facebook. 
Aquesta comunicació és fonamental i us 
animem a seguir-ho fent i així poder, entre tots, 
fer prosperar el nostre poble.

L’actual context econòmic, polític i social està 
abocant a moltes persones i famílies a situacions 
d’empobriment i de risc d’exclusió social. És 
preocupant el creixement de les situacions de 
risc de pobresa i de privació material severa en 
la que es troben moltes famílies catalanes. Com 
també és preocupant la manca de propostes  
del PP per a afrontar aquesta situació, que per 
altra banda, s’ha vist agreujada per la davallada 
de la protecció pel que fa a la desocupació i la 
reforma de la Renda Mínima d’Inserció.

1 de cada 5 catalans viu en risc de pobresa

Ara més que mai, cal garantir les inversions 
socials necessàries per a fer possible la igualtat 
d’oportunitats. Cal que garantim uns mínims 

vitals de dignitat a  tots els catalans i catalanes 
i  per això cal que totes les forces polítiques i 
administracions treballem conjuntament.

 Opta per la política de retallades; ha comportat 
un clar augment de l’empobriment de la 
ciutadania i un increment de la  desigualtat 
social i que està generant una clara devaluació 
de la política social, reduint-la només a funcions 
assistencials.

D’altra banda el projecte de reforma de 
l’administració local del govern del PP, que ha 
iniciat el seu tràmit al congrés dels diputats, 
posa en risc les polítiques socials que s’estan 
fent des dels ajuntaments, al deixar-los sense 
competències  i la proposta de la llei catalana  

que presenta el Govern de al Generalitat és 
ambigua i no assegura que els serveis socials 
es puguin prestar amb suficients garanties per 
la ciutadania.

Des del PSC de Riudoms nomes podem desitjar 
que els pressupostos per al pròxim any tinguin 
en compta aquestes situacions i ajudin tot el 
possible a les famílies.
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una mirada panoràmica a la gran implicació de tot riudoms

unes 150 persones i 40 voluntaris van ser els protagonistes de l’èxit de la 1a Megagimcana

Més de 1.200 inscripcions en la celebració de la bicicletada més popular de sant Jaume

La setmana de colònies culmina la gran feina de tot el curs de l’Esplai del casal

La participació de més de 7.000 persones va aconseguir formar la cadena humana Via catalana en els 5,5 Km riudomencs


