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DIsTrIbucIó grATuïTA

A l’antic dipòsit medieval s’hi van connectar diverses galeries de terra reforçades amb maons

A mesura que avança la 
legislatura anem assolint 
els objectius i compromisos 
que havíem adquirit davant 
vostre en les eleccions 
municipals. 

Aquesta feina però, no impedeix que estiguem 
atents a les noves necessitats sobrevingudes 
que requereixin d’una actuació ràpida per part de 
l’Ajuntament de Riudoms.

En el subsòl de la Plaça de l’Església s’hi 
troben diferents elements que tenen un alt valor 
patrimonial, històric i arqueològic per al poble de 
Riudoms.

Així, Riudoms té el seu origen en l’època medieval, 
tot i que al nostre terme hi ha abundants restes de 
civilitzacions anteriors, sobretot iberes i romanes. 
Els estudis històrics fixen la fundació en la signatura 
de la Carta de Poblament, concretament el 25 de 
gener de 1151. En aquest document atorgat en 
temps del comte Ramon Berenguer IV, el príncep 
normand Robert d’Aguiló donà Riudoms al cavaller 
Arnau de Palomar i li posà com a condició la 
construcció, a mitges, d’un castell.

Posteriorment a l’acord el gruix de la població es 
va anar assentant al voltant del castell ja construït 
i, per tant, els elements comuns quedaren propers 
a aquesta edificació de protecció.

És en aquest context que hem de situar la presència 
en el subsòl de l’actual Plaça de l’Església de 
Riudoms d’una construcció destinada inicialment 
a dipòsit comunal que s’utilitzava com a sitja o 

dipòsit de gra i aliments, posteriorment es va 
utilitzar com a cisterna d’aigua i, en el seu últim ús, 
com a Sala principal d’un refugi construït durant la 
Guerra Civil.

El pas del temps ha anat degradant molt aquests 
elements, generant el risc de que es poguessin 
ensulsir, fet que representaria una pèrdua 
irreparable i un risc per la mateixa Plaça de 
l’Església.

És per això que, després d’analitzar i valorar la 
situació amb múltiples tècnics i experts, vam 
traslladar la nostra preocupació a la Diputació de 
Tarragona. Així doncs, i davant la urgència i la 
importància de la possible pèrdua, hem arribat a 
un acord mitjançant el qual la Diputació concedeix 
a l’Ajuntament de Riudoms una subvenció de 
100.000€ per a consolidar les estructures del subsòl 
i eliminar el risc de la seva pèrdua definitiva.

A hores d’ara, els Serveis Tècnics Municipals 
estan redactant el projecte tècnic que recull 
l’anàlisi detallat dels elements subterranis, el seu 
estat de conservació, els riscos més imminents i 
les actuacions immediates que cal realitzar.

Així, em plau fer-vos saber que enguany 
començarem les obres per garantir convenientment 
la conservació d’aquest patrimoni històric i 
arqueològic. I també, gràcies a les gestions fetes 
amb la Diputació de Tarragona i la seva sensibilitat, 
ho podrem fer sense cap càrrec econòmic per als 
riudomencs.

  Josep M. cruset Domènech
Alcalde
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serveis públics
Obres per reduir el risc 

d’inundacions a les cases  
del Molí d’en Marc

Al carrer del Terral s’hi acumula bona part de l’aigua de pluja de la 
urbanització Molí d’en Marc. Això fa que en situacions de pluges molt 
excepcionals hi hagi risc d’inundacions dels baixos d’algunes de les cases 
d’aquest carrer. 

Per tal de reduir aquest risc s’estan construint diferents embornals que 
recolliran una part d’aquesta aigua i la desviaran al Barranc del Portal. 
Aquesta obra l’executa la pròpia Brigada Municipal.

L’ACA neteja el Barranc del Portal
L’Agència Catalana de l’Aigua, que és la responsable del manteniment dels 
barrancs i rieres del terme municipal, ha fet una actuació de neteja de la 
llera del Barranc del Portal. La feina ha consistit en eliminar les canyes i la 
vegetació que omplia la part més pròxima al poble.

Aquesta feina permet reduir el nombre de restes vegetals que, en cas de 
pluja, baixaríen pel barranc i així reduir el risc d’embús en les reixes del 
col·lector d’aigua a l’entrada del poble

Finalitzades les obres en l’entorn  
del Centre d’Assistència Primària

Les darreres setmanes han servit per acabar diferents actuacions al voltant 
del CAP per tal de millorar la mobilitat dels usuaris d’aquest equipament.

S’ha ampliat la vorera del davant del CAP per tal de que els usuaris 
puguin entrar i sortir sense cap mena de risc i a la vegada s’han habilitat 
els diferents passos de vianants per garantir l’accés amb persones amb 
mobilitat reduïda.  Així mateix s’ha col·locat el mobiliari urbà necessari i 
s’han plantat uns arbres per deixar un acabat molt més adequat.

Per altra banda s’ha fet una reserva d’aparcament per a usuaris del CAP 
per tal de garantir un aparcament proper al centre i que a la vegada sigui 
segur per a deixar i recollir els pacients.

Actuacions de millora  
en el servei de proveïment  

d’aigua potable
Per tal de garantir una bona qualitat d’aigua de boca s’ha instal·lat un nou 
dosificador de clor en continu que aporta la quantitat de clor necessària 
segons les característiques de l’aigua potable que en cada moment es 
subministra a la xarxa. 

Paral·lelament, s’ha fet el buidat i neteja dels dipòsits d’emmagatzematge 
d’aigua que es troben a la part alta del poble.

El seguiment diari del servei d’aigua, així com les completes anàlisis que 
periòdicament es realitzen per una empresa externa i especialitzada en 
aquest sector, asseguren la bona qualitat de l’aigua que es subministra a 
totes les cases del nostre poble.
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Acció de xoc  
a la rotonda de Molins Nous

En els darrers temps, una mala herba havia envaït la rotonda dels Molins Nous, 
desplaçant la gespa que des de feia temps guarnia aquest espai. Aquesta 
herba invasora, a part de degradar l’aspecte de la rotonda, representava una 
amenaça per tots els parcs i jardins de Riudoms, tant públics com privats, 
ja que podia estendre’s cap a qualsevol espai enjardinat.

Davant aquesta situació es va haver de fer un tractament a la tardor per 
a matar aquesta herba i ara, una vegada eliminada, s’ha fet la ressembra 
per a recuperar l’aspecte original.

Més de 200 bancs es pinten  
per al seu manteniment

En tot el poble de Riudoms hi ha instal·lats 295 bancs, dels quals 223 són 
de fusta, 33 de pedra i 39 metàl·lics. 

Per tal de garantir el seu manteniment, aquest any s’ha tornat a fer un 
tractament a tots els bancs de fusta del nostre poble. S’han arreglat els 
desperfectes i s’ha aplicat un vernís protector. Aquest vernís porós, amb 
colorant, garanteix que els bancs tinguin un bon aspecte i a la vegada 
manté la fusta en bon estat, evitant que periòdicament s’hagin de fer fortes 
despeses en substituir els centenars de bancs instal·lats. 

Per altra banda un bon aspecte en aquest mobiliari urbà col·labora a 
mantenir la bona imatge dels espais públics del poble.

L’esforç permanent per a eliminar  
les barreres arquitectòniques

Un fanal situat al mig d’una vorera o un senzill esglaó al final d’un pas de 
vianants pot dificultar enormement l’accés a la vorera per algú que utilitza 
cadira de rodes o bé pel qui té una mobilitat reduïda. En els últims temps 
l’Ajuntament de Riudoms ha dedicat un esforç important a eliminar aquestes 
barreres.

En aquest sentit, de manera planificada, la Brigada Municipal dedica part 
del seu temps a suprimir les barreres arquitectòniques que hi ha en alguns 
passos de vianants més antics del poble. Aquesta feina, que comporta 
força dedicació per executar-la, permet la circulació per la via pública 
a qualsevol persona, facilitant els seus desplaçaments de manera més 
segura.

Nova senyalització per una millor 
recollida de les escombraries

L’efecte del Sol, i el pas del temps, havia degradat la senyalització que hi 
havia als diferent contenidors d’escombraries. Així doncs, s’han canviat 
els adhesius circulars de les tapes i se n’han posat de nous rodejant el tub 
de cada contenidor per indicar amb el color i el nom el contingut que s’hi 
pot dipositar. 

Una millor recollida selectiva té un impacte econòmic directe en allò que 
es paga per aquest servei, ja que la presència de residus en contenidors 
que no els hi pertoca fa augmentar el preu que se’ns factura al poble per 
aquest servei.
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Servei de recollida  
de residus voluminosos

L’Ajuntament de Riudoms ofereix el servei de recollida d’objectes 
voluminosos per les cases dels veïns. 

Per tal de fer-lo servir només cal trucar al telèfon de l’Ajuntament (977 
85 03 50) i demanar gratuïtament aquest servei. Uns dies després la 
Brigada Municipal passa a recollir els voluminosos pels baixos de les 
cases dels veïns que han trucat, i posteriorment els dipositen en la 
deixalleria municipal. Aquest és un servei gratuït pensat per a reduir els 
elements que, de manera inadequada, es deixen al costat dels contenidors 
d’escombraries.

Convocatòria de borses de treball  
a l’Ajuntament de Riudoms

Les Borses de Treball són una de les eines que serveixen a les 
administracions per a contractar persones que hagin d’ocupar, 
temporalment, llocs de treball per aquella administració.

Així, l’Ajuntament de Riudoms ha convocat 5 borses de treball 
relacionades amb diferents serveis de la Brigada Municipal.

Qui hi estigui interessant, fins el dia 3 de març, es pot inscriure 
a les Oficines de l’Ajuntament de Riudoms per poder fer els 
exàmens de selecció de les persones que posteriorment 
formaran les Borses de Treball.

A les persones correctament inscrites se les convocarà a 
fer unes proves que donaran com a resultat final una llista 

d’aprovats, ordenats de major a menor nota. A partir d’aquell 
moment, si hi hagués una baixa temporal dins la Brigada 
Municipal, o també si s’ha de fer un reforç en algun dels serveis 
bàsics que presta l’Ajuntament, es contractaria, seguint l’ordre 
de la llista, a les persones de la Borsa de Treball.

És per tot això que es recomana a tothom que estigui a l’atur 
que s’hi inscrigui i participi en aquestes proves de selecció. La 
inscripció és gratuïta per a totes les persones que en aquests 
moments no estan treballant.

Trobareu tota la informació a www.riudoms.cat o també a les 
Oficines de l’Ajuntament de Riudoms.

Noves actuacions al pavelló 
d’esports municipal

Recentment, s’ha instal·lat una nova il·luminació exterior que representa un 
estalvi important en quan al consum elèctric i, per tant, de diners. Aquesta 
actuació s’afegeix al tractament que es va fer a tot el parquet del pavelló per 
tal de posar-hi un vernís protector que en garanteix una bona conservació 
i òptimes condicions de joc.

Per altra banda, s’han repintat diferents elements com ara baranes i portes, 
s’han substituït les rajoles afectades per l’elevadíssima ocupació que 
cada dia té el pavelló. Finalment, també s’ha millorat la calefacció i l’aigua 
calenta.

 

L’Ajuntament signa  
un conveni amb Càritas

L’Ajuntament de Riudoms ha signat un conveni amb Càritas per tal d’ajudar 
a l’entitat a fer front als costos d’adequació de les seves noves instal·lacions 
a la planta baixa de la rectoria. 

Aquestes obres permetran als voluntaris de Càritas poder gestionar els 
aliments d’una manera més correcte i prestar el seu servei a un nombre 
de persones més gran. 

En els temps actuals, Càritas de Riudoms fa una feina indispensable per 
ajudar a moltes famílies riudomenques que malauradament no tenen l’accés 
garantit als aliments més bàsics.
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cursos de català per a diferents nivells d’aprenentatge

Taller d’aprendre a fer sabó per a reaprofitar l’oli domèsticTaller de pintar roba

curs de costura per a gent de totes les edats

Als diferents espais de la casa de cultura s’hi fan les classes teòriques i pràctiques del curs de sardanes

curs de memòria i risoteràpia

3r cicle de “Xerrades per a la gent gran”

Èxit de les activitats formatives 
a la casa de cultura

Des de l’adequació i posada en servei d’una aula a la Casa de Cultura s’han 
realitzat un gran nombre d’activitats formatives. L’oferta és molt variada i 
busca tant l’objectiu de facilitar formació útil pel dia a dia dels veïns, com 
facilitar un espai distès on poder compartir les mateixes aficions.

Fins ara, han participat més de 480 alumnes en els diferents cursos. 
L’elevada assistència ens encoratja a ampliar l’activitat formativa i durant 
en els pròxims mesos podreu participar de les següents activitats:

Taller de Memòria: 27 de febrer, 6 i 13 de març (18h).• 
Taller de Risoteràpia: 20 i 27 de març (18h).• 

Curs per veïns que fan de cuidadors no professionals d’altres persones • 
dependents: els dilluns, del 3 de març al 7 d’abril (16h).
Xerrada “Envelliment actiu i de qualitat – La polimedicació”: 13 de març • 
(19h).
Taller de Relaxació: 3 i 10 d’abril (18h).• 
Xerrada “Envelliment actiu i de qualitat – L’Ansietat i la depressió”: 3 • 
d’abril (19h).

Us podeu inscriure gratuïtament a les Oficines de l’Ajuntament, 
presencialment o bé al telèfon 977 85 03 50.
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
reformes

gestió municipal al s/XXI

Riudoms, bona oferta amb influència comarcal

En els darrers anys, a Riudoms ens hem anat 
dotant d’una sèrie de serveis que han estat 
bàsics per a garantir que, sense marxar del 
nostre poble, puguem gaudir d’unes prestacions 
que incideixen de manera directa i positiva en 
la nostra qualitat de vida.

Aquest increment dels serveis s’ha fet de 
manera progressiva, però també sense pauses. 
Tant és així, que ho hem anat assumint com 
una cosa natural, potser sense donar-hi prou 
importància.

L’existència d’aquesta oferta ens dóna un valor 
afegit que va més enllà del propi servei. I és que, 
quan també són utilitzades per persones dels 
pobles del voltant, fan que Riudoms esdevingui 
un referent positiu en la nostra comarca i això 
ens concedeix tots els beneficis que genera.

Aquest referent comarcal l’hem anat consolidant 
i millorant amb el temps. Fa anys que els 
equipaments com l’Institut, l’Escola de Música, 
CAP o el Pavelló contribueixen de manera 
decisiva en aquest sentit. Recentment, es 
complementa amb el Casal Riudomenc que 
també fa arribar la seva completa programació 
als pobles veïns.

Estem doncs, en el bon camí per a consolidar 
aquesta subcapitalitat comarcal que, sense 
cap tipus de dubte, contribueix positivament 
en el benestar propi i alhora aporta beneficis 
econòmics que reverteixen en tots els habitants 
de Riudoms.

Des de l’Equip de Govern de Convergència i 
Unió estem convençuts que aquest és el camí 
per a que Riudoms segueixi teixint aquesta 

oferta. Per això no escatimem esforços i no 
deixem passar cap oportunitat.

Aquesta combinació de voluntat i treball en allò 
que creiem ha fet realitat portar el Centre de 
Tecnificació i Formació de la Federació Catalana 
de Futbol i de les noves instal·lacions esportives 
associades.

Tot i el llarg camí que ja s’ha fet, pensem que 
encara ens queda molta feina per a fer i alhora, 
noves oportunitats per a explorar, per tal que 
Riudoms segueixi progressant per a garantir 
cada cop més el benestar de tots els veïns de 
Riudoms.

El mes de desembre es van aprovar els 
pressupostos municipals per l’any 2014. El 
pressupost és fruit d’una organització, d’uns 
serveis municipals que al llarg dels anys agafen 
vida pròpia. Però quan la forma d’organitzar 
l’administració no és funcional i té escasos 
mecanismes de coordinació, que potenciin la 
transversalitat i s’acostin a allò que necessiten 
els ciutadans, s’acaben prenen decisions en 
funció de cost-benefici electoral, obviant els 
problemes de la gent.

En el segle XXI, no té cap sentit mantenir serveis 
estancs que compartimenten les polítiques i la 
societat. L’organització municipal de riudoms 
no dóna resposta a les necessitats actuals. 
És bàsic organitzar-se de manera diferent i 
millor. No és una simple qüestió d’eficiència 

i eficàcia, que també, sinó de detectar les 
necessitats dels riudomencs. La prioritat d’un 
govern no pot ser la neteja o l’urbanisme, 
sinó treballar per oferir oportunitats als seus 
ciutadans. Oportunitats per trobar feina (un 
20% de la població activa està a l’atur) o per 
trobar un habitatge digne (no s’ha fet cap 
promoció d’habitatge social) o pel comerç 
riudomenc (cap actuació per ficar Riudoms i 
Gaudí com a municipi d’interès turístic),…

El futur de les polítiques públiques locals no 
solament passa per grans obres públiques 
ni per grans esdeveniments, sinó per oferir 
cultura, formació, coneixement, oportunitats als 
ciutadans perquè puguin desenvolupar el seu 
projecte de vida amb garanties. Necessitem 
d’una vegada per totes obrir la porta al segle 

XXI: gestió de la complexitat, polítiques 
d’anticipació, capacitat d’anàlisi.

Malauradament aquestes noves maneres 
de fer no tenen cabuda als pressupostos 
aprovats per l’equip de govern i algunes de 
les propostes d’ERC-AM han estat rebutjades. 
Si l’equip de govern no varia la manera de fer 
política, potser tindrem més equipaments que 
qualsevol poble veí, però també dels que tenen 
la taxa d’atur més elevada. Ja va sent hora de 
deixar la política populista i d’agafar d’una 
vegada el brau per les banyes.

Dos anys després, la Reforma Laboral no només 
no ha millorat les condicions i oportunitats de qui 
no té feina, i no ha servit per crear ocupació, sinó 
que ha facilitat l’acomiadament i ha deteriorat i 
precaritzat els salaris i les condicions laborals. 
Avui tenim 633.871 aturats a Catalunya i 
4.814.435 a Espanya; Catalunya té 95.100 llars 
sense cap ingrés a i Espanya n’hi ha 686.600.

 Mesures com aquesta Reforma no ens ajudaran 
a sortir de la crisi. Per a nosaltres, el model 
productiu del nostre país ha d’estar fonamentat 
en la innovació i la competència del valor 
afegit, en un seguit de reformes que generin 
ocupació i reactivin la nostra economia, i també 
en polítiques que garanteixin el manteniment 
de l’Estat del Benestar. continuarem proposant 

mesures i actuacions concretes per recuperar 
els drets dels treballadors i les treballadores.

 A Riudoms els socialistes portem molts mesos 
aportant i donant suport a mocions en defensa 
de les persones i en contra dels dirigents que 
en aquests moments fan i desfan lleis i normes 
que nomes  ens situa trenta anys enrere en els 
drets de les dones i els homes.

Tambe fem tot el posible per ajudar a las entitats 
del poble, intentem trovar formules per que 
puguin desenvolupar la seva activitat aportant 
al ple del ajuntament tot el que creiem pot 
servir per millorar, instal·lacions i  lloguer de les 
mateixes, funcionament i relacions entre elles, 
un exemple es l’aprovació en el ple de Febrer de 

la incorporació de Riudoms en l’associació Inter 
Baix Camp amb l’objectiu de fomentar intercanvis 
amb la regió francesa de Normandia, mitjançant 
l’entitat Europe-Echanges,  d’aquesta manera 
nois i noies, entitats culturals, esportives, lúdicas 
o professionals podrán rebre els serveis de l’Inter 
Baix Camp per l’organització d’intercanvis.
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Festa Major d’Hivern  
de sant sebastià

Celebrem el 2n aniversari del Club de Lectura  
“Llibres, cafè i avellanes de Riudoms”

Ens acompanya l’autor riudomenc Josep M. Riu.

Riudoms, dedica la seva festa major d’hivern a Sant Sebastià. Aquesta 
festivitat religiosa es complementa amb diverses activitats de caire més 
cultural o lúdic. Així, la Trobada de Sacaires de Catalunya porta anualment 
al nostre poble, i ja en van 16, diverses formacions musicals en les que 
intervé el sac de gemecs de manera principal, amb la col·laboració del 
luthier resident a Riudoms Jordi Aixalà. 

Paral·lelament, el teatre del Casal Riudomenc va acollir dues actuacions 
de renom amb tant d’èxit que es van exhaurir les entrades per ambdós 
dies. Dissabte el públic va poder escoltar i ballar els ritmes del grup català 
“Blaumut” i diumenge es va representar l’obra de teatre “Don Juan Tenorio”, 
amb el Joan Pera i la Lloll Bertran. Per acabar, diumenge al vespre hi va 
haver el Ball de Nit a la Sala Multiús.

Amb motiu de la celebració del 2n aniversari del Club de Lectura “Llibres, cafè 
i avellanes”, el 19 de febrer va tenir lloc a la Biblioteca Municipal la 19a tertúlia 
que, en aquesta ocasió, estava dedicada a un autor local. El llibre escollit va ser 
el poemari  “Les flors del mas” de l’escriptor riudomenc Josep M. Riu i Margalef, 
que va assistir a la trobada, va delectar els assistents amb la lectura d’alguns 
dels seus poemes i va presentar el seu 2n llibre “Tota cuca (sobre)viu”.

La tertúlia va comptar amb una nombrosa assistència ja que van ser moltes les 
persones que van voler compartir aquesta vetllada amb l’autor i intercanviar 
les sensacions que els havia produït la lectura dels seus poemes, com també 
celebrar que després de dos anys d’inici el Club de Lectura de la Biblioteca de 
Riudoms és tot un èxit.

Si voleu formar part d’aquest club de lectura, podeu demanar més informació a 
la Biblitoteca Municipal Antoni Gaudí o també al telèfon 977 76 88 09.


