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Mitjans de comunicació a Riudoms: 
de la conversa al 2.0 
Elena Domingo Basora, periodista

història

Portada del primer número de la revista Germanor, 
del 15 de març de 1919. 
Font: Arxiu d’Eugeni Perea Simón.

Si, avui en dia, suméssim tots 

els ciutadans que a Catalunya llegeixen 

una publicació local del seu poble o 

ciutat, les xifres superarien de llarg 

els tiratges i el nombre de lectors de 

qualsevol diari generalista. L’interès 

per allò que passa a prop de casa i que 

ens afecta directament ha provocat que 

a Catalunya, al llarg dels anys, hagin 

aparegut centenars d’iniciatives de 

premsa local. La manera com aquestes 

sorgeixen, evolucionen i desapareixen 

no es pot comparar a la de la premsa 

generalista ni respon a un patró comú: 

cada revista o diari i cada poble són, en 

si mateixos, un món.

La premsa local ha 

complert sempre un doble paper. 

En la societat del seu temps, les 

publicacions locals tenen una funció 

informativa i divulgativa, expliquen 

als ciutadans allò que passa al seu 

voltant. I, intrínsecament, actuen com 

a  instruments de cohesió social, 

de reforç de la identitat de cada 

poble, d’acollida als nouvinguts, i de 

conservació i normalització lingüística. 

Quan passen els anys, però, aquestes 

publicacions adquireixen un altre paper 

fonamental: es converteixen en una 

font històrica i documental de primera 

mà, perquè recullen el testimoni directe 

de la manera de viure dels ciutadans al 

llarg dels anys.
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Unión Agrícola (1893) i El Colegial 

(1893). Tot i que es conserva molt 

poca informació d’aquestes revistes, 

sembla ser que La Unión Agrícola. 

Órgano Oficial de la Comisión 

de Defensa de la Agricultura de 

la Provincia de Tarragona era de 

periodicitat quinzenal, s’escrivia en 

castellà i l’administrador era l’alcalde 

riudomenc Bonaventura Ribas Massó. 

Sobre El Colegial se’n coneix molt 

poca informació, però segurament era 

una revista escolar que es feia també 

durant el 1893.

La primera iniciativa de 

premsa del segle XX va arribar 

pocs anys després quan un grup 

de joves dirigits per Josep Maria 

Gispert Trilles va fundar el setmanari 

Germanor, que va sortir al carrer el 

març de 1919. Amb una tirada de 

Mitjans de comunicació a Riudoms: 
de la conversa al 2.0 

“En total, unes vint-
i-cinc publicacions 
s’han distribuït pel 
poble durant aquests 
anys, a les quals 
s’han de sumar les 
iniciatives de ràdio i 
televisió locals”

A Riudoms no han faltat mai 

iniciatives de premsa local de tot tipus, 

promogudes per institucions, entitats 

del poble, empreses, partits polítics, 

centres educatius o, simplement, per 

la iniciativa popular. Com a tot arreu, 

l’esclat de la premsa del poble es va 

produir al segle XX, especialment a 

partir de la segona meitat. Però les 

primeres iniciatives es remunten ja 

a finals del segle XIX. En total, unes 

vint-i-cinc publicacions s’han distribuït 

pel poble durant aquests anys, a les 

quals s’han de sumar les iniciatives de 

ràdio i televisió locals. I, en els últims 

anys, tots els espais de difusió que han 

aparegut a internet.

Però els primers mitjans de 

transmissió de notícies a Riudoms no 

van ser els escrits. Segles abans de 

l’aparició de la premsa, els ciutadans es 

mantenien atents a tot allò que passava 

al poble mitjançant els mitjans orals 

tradicionals, als safareigs, les tavernes, 

els cafès o la plaça. Altres mitjans, més 

“institucionalitzats”, informaven de tot 

allò que era d’interès per a la gent, com 

el pregoner o la trona de l’església, 

mitjà de difusió també de principis 

religiosos i morals.

Els primers mitjans de 

comunicació escrits van sorgir a 

Riudoms a finals del segle XIX i eren 

publicacions de caràcter general: La 

205 exemplars, se’n van fer tretze 

números, a deu cèntims de pesseta el 

número. Germanor es va editar durant 

un temps, el 1919, que Espanya vivia 

sota la dictadura de Primo de Rivera 

i que la llibertat d’expressió no era 

totalment respectada. Tot i viure enmig 

de prohibicions i persecucions de 

la llengua i la cultura catalanes, i de 

les opinions polítiques contràries, la 

premsa i l’edició en català van florir 

durant la dictadura i van aparèixer 

editorials, revistes i diaris en català. 

Catalunya vivia en una dictadura, però 

tot i ser un règim d’aquest tipus, la 

permissivitat va ser molt més gran 

que, anys després, amb la Guerra Civil 

i el franquisme.

Germanor alternava textos en 

català i castellà. Una llengua encara 

prèvia a la normativa moderna de 

Pompeu Fabra, i que reflectia les 

expressions i la manera de parlar del 

Riudoms de l’època. Com en moltes 

altres publicacions, encara que no 

fossin locals, a la revista s’hi podien 

llegir opinions polítiques, crítiques als 

valors de la societat, al rol de la dona i 

de l’home, i al paper de Catalunya dins 

d’Espanya, entre molts altres. Alguns 

dilemes que omplien la societat de 

llavors han perdurat fins a l’actualitat, 

com la necessitat o no d’estudiar en 

català a les escoles. 
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Primera pàgina de la Guia riudomense on, en cada 
edició, anava col·locat l’editorial. 
Font: Arxiu d’Eugeni Perea Simón. A més d’articles relacionats 

amb el context polític i social del país, 

la revista reservava molts espais per a 

textos literaris i, també, per explicar què 

passava al poble. Algunes persones de 

Riudoms hi escrivien poemes, textos 

d’opinió diversos i, a cada número, 

apareixia la secció “Crònica”, on es 

resumia amb petits breus allò que havia 

passat al poble durant la setmana: 

naixements i defuncions, accidents, 

obres i accions de l’ajuntament o, fins 

i tot, peticions de matrimoni entre 

joves. Ara bé, un petit apunt avisava ja 

al primer número de quin tema estava 

prohibit parlar: “Advertimos a nuestros 

colaboradores que en estas páginas no 

admitiremos ningún artículo de política 

local. Que conste”.

Tot i ser d’abast local, no 

es pot subestimar la importància 

de Germanor com un fenomen 

comunicatiu que tardaria anys a 

tornar-se a repetir a Riudoms. I és 

que, exceptuant els anys de la Segona 

República, el panorama polític social 

dels anys següents va provocar que, 

des de la desaparició del setmanari, 

haguessin de passar gairebé cinquanta 

anys perquè es tornés a repetir una 

iniciativa de premsa general al poble. 

El principal motiu: la Guerra Civil i la 

posterior dictadura franquista.

La premsa sota l’empara de l’Església

El conflicte i la postguerra van 

estroncar qualsevol tipus d’iniciativa 

popular relacionada amb els mitjans de 

comunicació a Catalunya. No només 

perquè amb el franquisme es va 

establir una censura prèvia i era molt 

difícil escriure i publicar amb llibertat, 

sinó perquè el pes del conflicte també 

va abatre moralment la població i, com 

se sol dir popularment, “la gent no 

estava per aquestes coses”.

Durant el franquisme, les 

iniciatives de premsa més importants 

que van sorgir al poble ho van fer 

sota l’empara de l’Església. Aquest fet 

no va ser exclusiu a Riudoms; de fet, 
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Exemplar de La veu de la parròquia de l’any 1950, quan forma-
va part de la Hoja Parroquial de l’arquebisbat de Tarragona. 

Font: Arxiu d’Eugeni Perea Simón.

moltes publicacions catalanes tenen 

com a origen un lligam amb la religió 

perquè, gràcies a l’autorització de les 

parròquies dels pobles i de les ciutats, 

el règim franquista permetia que es 

publiquessin alguns diaris i revistes.

La primera d’aquestes 

publicacions va ser, precisament, 

una de caire totalment religiós: un 

full parroquial titulat La veu de la 

parròquia – Riudoms. Era un setmanari 

d’informació parroquial editat per 

l’Abadia, que va sortir al carrer entre 

els anys 1948 i 1950. A partir de 

llavors i fins el 1952 es va distribuir 

com a part de la Hoja Parroquial de 

l’Arquebisbat de Tarragona, ocupant 

l’última pàgina. Tot i que tenia una 

extensió de només una pàgina, actuava 

com a butlletí informant de totes les 

qüestions importants relacionades 

amb l’església de Riudoms: horaris de 

les misses, reunions d’Acció Catòlica, 

festes assenyalades (sempre de caire 

religiós, com les del Beat Bonaventura), 

etc. Tot i ser sorprenent pel moment 

polític, el full s’escrivia en català. I 

és que les publicacions que es feien 

sota la protecció de l’església o per 

distribuir-ne les activitats tenien una 

major llibertat a l’hora de decidir tant 

la forma com el contingut. A mesura 

que van anar passant els anys, van 

començar a aparèixer més iniciatives 

que buscaven proveir la població de 

la informació necessària per al dia a 

dia del poble. L’explosió d’aquestes 

propostes va ser als anys seixanta. 

El 7 de juliol de 1960 va 

aparèixer una iniciativa pionera, molt 

important per entendre el panorama 

comunicatiu al poble des d’aquells 

anys fins avui en dia: L’Om parlat. Un 

grup de riudomencs sota l’empara 

de l’Apostolat d’Acció Catòlica van 

començar unes reunions setmanals 

al Casal per comentar l’actualitat al 

municipi. L’Om parlat es definia com 

una “revista parlada” és a dir, una 

iniciativa que, tot i tenir format de 

tertúlia, també tenia una voluntat 

periodística i que estava oberta 

a tothom qui hi volgués assistir. 

D’aquella revista, del contingut de 

les reunions, se’n conserven uns 

exemplars impresos. Però la principal 

importància d’aquest projecte, més 

enllà de la iniciativa ciutadana, és 

que L’Om parlat va col·locar les bases 

per a la creació, al cap d’uns anys, 

de la revista impresa L’Om, el mitjà 

de comunicació de més trajectòria i 

constància a Riudoms al segle XX.

El camí que va portar a 

la publicació de L’Om no va ser 

extremadament fàcil. Quan van acabar 

les tertúlies de L’Om parlat, el 1965, 

els impulsors van decidir convertir 

la revista en una publicació impresa. 

Però, en aquell moment, editar una 

revista o un diari, tot i ser d’abast 

local, no es podia fer amb llibertat. 

L’obertura del règim en relació als 

mitjans de comunicació era més gran 

que en la immediata postguerra: el 

1966 el llavors ministre d’Informació i 

Turisme Manuel Fraga havia promogut 

la Llei de Premsa que eliminava la 

censura prèvia. Això significava que 

no es mirava amb lupa cada detall 

de les revistes i diaris abans de 

publicar-se, però sí que preveia la 

possibilitat de segrestar publicacions 

o de suspendre-les definitivament 

si anaven en contra del franquisme. 

Per tant, entre els periodistes i les 

persones que impulsaven mitjans 

de comunicació s’imposava allò que 

entre els professionals s’anomena 

“autocensura”, és a dir, la censura feta 

per un mateix per evitar ser retallat o 

castigat després. 

A L’Om li van caldre l’empara 

de la parròquia i les gestions del 

periodista d’origen riudomenc Carles 

Sentís per poder ser legalitzada. Abans 

de tenir el permís per sortir al carrer, el 

1967 es va intentar publicar un número, 

sense èxit. Finalment, el primer 

exemplar legal de L’Om va aparèixer el 

novembre de 1968, a un preu de deu 

pessetes. Tenia un màxim de dotze 

pàgines, era bilingüe, i no es publicava 

ni en color ni amb fotografies, en 

un moment en què la impressió en 

gravat era un procés molt costós: no 

va ser fins el número quatre quan va 

aparèixer la primera imatge.
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La premsa de serveis

No hi ha cap dubte que L’Om 

va marcar el panorama comunicatiu 

del poble al llarg dels anys seixanta, 

i que ho continuaria fent durant la 

Transició i la democràcia, fins avui 

en dia. Però la dècada dels seixanta 

també va veure aparèixer al poble un 

altre tipus de publicacions, la premsa 

de serveis, a través de dos setmanaris 

gratuïts d’informació publicitària escrits 

en castellà. La Guia semanal Riudoms 

va ser la primera d’aquestes iniciatives: 

un quadernet petit, de menys de deu 

pàgines i aparença senzilla. En van 

sortir vint-i-quatre números. La segona 

va ser la Guia Riudomense, que va 

sortir al carrer des del 1968 fins al 1973.

La premsa de serveis ha 

existit al llarg dels anys tant en nuclis 

petits com en grans ciutats, amb una 

finalitat molt més publicitària que 

informativa. A Riudoms, aquestes 

revistes no oferien al ciutadà un 

coneixement d’allò que passava en 

el dia a dia al poble, però servien 

per tenir informació bàsica d’alguns 

serveis: anuncis dels comerços, preus 

de referència dels productes agrícoles 

al mercat de Reus, números premiats 

als sorteigs de l’ONCE, horaris de trens 

i autobusos, programació d’espectacles 

al Casal Riudomenc o al Principal 

Cinema, horaris de les misses, anuncis 

particulars o, fins i tot, algun anunci 

oficial de l’Ajuntament.

La Guia semanal Riudoms 

complia estrictament aquesta funció. 

La Guia Riudomense, en canvi, també 

tenia una certa vocació informativa. 

Als apartats “Editorial”, “Deportes”, 

“Miscelania de actualidad” o “Todo 

es noticia” es parlava de coses que 

passaven al poble, de les festes locals, 

dels partits de futbol o de les obres que 

promovia l’Ajuntament, entre altres 

temes. Llegir les pàgines d’aquesta 

revista permet veure les inquietuds 

de la convivència a Riudoms durant 

els anys seixanta. Com a curiositat, 

durant un temps a la revista van 

aparèixer articles de “Consejos para el 

conductor”, que tenien com a finalitat 

donar consells de conducció per evitar 

“el mal moderno”: els accidents de 

trànsit. Aquest fet no és casual i s’ha de 

situar en el context d’un Riudoms dels 

anys seixanta que veia com els cotxes 

començaven a ser els protagonistes 

dels carrers, on abans només hi havien 

circulat vianants, carros i mules.

Aires democràtics

A finals dels anys setanta el 

país vivia un moment de canvi, una 

època de moviment que ja s’havia 

començat a endevinar els últims anys del 

franquisme: canvis polítics i econòmics, 

creació d’associacions, normalització 

cultural, transformació de la vida 

quotidiana, boom demogràfic, etc. La 

premsa no era aliena a aquests canvis 

i a la transició democràtica i, arreu de 

Catalunya, es van començar a multiplicar 

les publicacions de tot tipus, també en 

l’àmbit local.

A Riudoms no va aparèixer cap 

nova publicació de caràcter general, 

i es mantenia L’Om com la revista de 

referència informativa al poble. Tot i això, 

aquells anys eren plens d’iniciatives, 

d’inquietuds. I això es demostra en 

l’àmbit associatiu i popular. El context 

polític i social ja permetia editar en 

llibertat, però també ho facilitaven 

qüestions tècniques: cada cop era més 

accessible imprimir i distribuir una 

revista, i disposar dels mitjans tècnics 

per escriure-la. nEl 1977, el CEIP Beat 

Bonaventura va engegar la revista Fem 

i Farem, per informar de tot allò que 

es feia a l’escola. Era una publicació 

bilingüe, ciclostilada, que es va editar fins 

el 1998 amb algunes etapes més regulars 

que altres. Quan es va deixar de publicar 

va aparèixer al seu lloc Dels més petits 

als més grans, ja totalment en català, i 

encara activa avui en dia.

El 1979 van aparèixer dues 

publicacions més d’iniciativa totalment 

ciutadana. La primera va ser Nosaltres, 

el butlletí d’informació dels socis del 

Grup de Joves de Riudoms. Es va 

publicar entre 1979 i 1984, amb una 

pausa entre una primera època, quan 

s’editava en format petit (1979-1982) 

i la segona, en un format més gran 

(1983-1984). És en aquest moment 

on se situa també el naixement de la 

revista Lo Floc, de mans del CERAP, 

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 

Palomar. Va començar com a butlletí 

intern de l’entitat, però ràpidament 

es va convertir en una revista que, al 

mateix temps que aportava informació 

de les activitats i projectes del CERAP, 

proveïa el poble de reportatges i treballs 

d’investigació de petit format. Revista 

“No hi ha cap 
dubte que L’Om va 
marcar el panorama 
comunicatiu del 
poble al llarg dels 
anys seixanta, i que 
ho continuaria fent 
durant la Transició i 
la democràcia”
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cultural, social, històrica, antropològica, 

crítica, literària... Revista, en definitiva, 

d’inquietuds, amb un nom que evocava 

l’avellana, tret definitori de Riudoms. 

“Perquè volem ésser un floc de cultura i 

amb el poble fer flocada”, deia la revista 

al seu primer número.

Els anys daurats de la comunicació local

Amb la revista L’Om com a 

mitjà informatiu potent, la majoria 

d’iniciatives durant els anys vuitanta 

es van centrar a impulsar i potenciar 

les emissores de ràdio municipals. 

La primera experiència radiofònica a 

Riudoms havia estat Radio Riudoms 

La Voz Sindical del Llano de Tarragona, 

amb una primera etapa d’emissions el 

1953 i, després, de 1960 a 1965. Als anys 

vuitanta, van sorgir noves propostes, 

més o menys fugaces, com Ràdio 

Club Riudoms (1983) o Ràdio Amics de 

Riudoms (1985). L’experiència més llarga 

i de més èxit en el panorama radiofònic 

local, Ona Riudoms, també va començar 

a emetre aquells anys, des de 1988 

fins al 2006. Els anys vuitanta també 

van veure néixer al poble la primera 

experiència de televisió local, L’Om TV 

Riudoms, gestionada per l’Associació 

Cultural L’Om TV. Va emetre des de 1987 

fins a 1997, tot i que va estar inactiva 

durant algunes temporades.

A més dels mitjans 

audiovisuals, la premsa dels anys 

vuitanta va veure sorgir dues propostes 

inèdites en la comunicació local a 

Riudoms. El 1984 va aparèixer per 

primer cop una publicació satírica, una 

experiència pionera d’aquest tipus al 

poble: El Diabló, full volàtil-irreverent 

de la “Flor del Camp”. La funció de la 

premsa satírica és ridiculitzar o burlar-se 

de les maneres de viure, les passions i 

Número 0 d’El diabló (1984), primera 
experiència de premsa satírica a Riudoms. 

Font: Arxiu d’Eugeni Perea Simón.
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enfocament comarcal o regional, 

que feien molt d’èmfasi en allò que 

passava al territori. No era una idea 

“nova”, perquè la premsa comarcal 

i provincial ja existia a Catalunya 

des de moltes dècades abans i, a 

Tarragona, tenia el Diari de Tarragona 

(fundat el 1808) com una capçalera 

de referència. Però el naixement de 

noves iniciatives va enriquir encara 

més aquest tipus de premsa.

A les comarques del sud de 

Catalunya va aterrar amb força el diari 

El Punt, que va arribar a tenir fins a 

quatre edicions comarcals diàries, i 

divuit edicions locals mensuals. Una 

vegada al mes, doncs, es distribuïa per 

Vila-seca, Reus, Tarragona, la Selva del 

Camp, Mont-roig, etc. una publicació 

que parlava només d’aquell municipi. 

Riudoms també estava entre aquestes 

divuit poblacions, i va tenir, durant l’any 

1997, una edició local d’El Punt. 

Els anys noranta, Riudoms era 

un poble immers en canvis profunds: 

creixement demogràfic, arribada de la 

primera immigració de fora d’Espanya, 

transformació física del poble i 

construcció de nous carrers, canvis en 

“En el finançament 
d’aquestes iniciatives 
hi ha tingut 
sempre un paper 
molt important la 
ciutadania, a través 
de les subscripcions, 
de les quotes com a 
socis d’una entitat”

l’activitat econòmica (amb una pèrdua 

cada cop més gran de població activa 

agrícola), etc. En aquest context, entre 

els anys 1996 i 1997 es van inaugurar 

dues instal·lacions fonamentals per 

a la vida riudomenca: el poliesportiu 

municipal i l’IES Joan Guinjoan. Amb la 

posada en marxa de l’institut naixia una 

publicació que adoptava el nom de la 

popular “xemeneia” i que, durant anys 

i fins avui en dia, s’ha dedicat a explicar 

les activitats dels centenars de joves 

que han passat pel centre: La mòbila.

En aquest context, a finals 

dels anys noranta va aparèixer la 

segona iniciativa de premsa satírica 

al poble que, tot i que només va 

durar dos números, era especialment 

crítica amb alguns dels canvis que 

es produïen a Riudoms. Portava per 

títol A Riudoms sac, podall i bona 

lluna, i s’hi podien llegir comentaris 

satírics referents a la “política del 

totxo”, al “gran palo-santo, símbol de 

la potència i rectitud riudomenques” 

(la mòbila) o a la inauguració del 

pavelló municipal, un espai perquè 

els pagesos de Riudoms “puguin anar 

a cremar les toxines restants després 

de cremar els pneumàtics”.

A Riudoms sac, podall i bona 

lluna no ha estat l’última iniciativa de 

premsa satírica al poble. Ja al segle XXI, 

a través del Casal Popular la Calderera 

es van impulsar dues publicacions 

de vida curta que seguien la línia 

de les seves predecessores, crítica 

amb l’Ajuntament: Riudoms. Butlletí 

d’Informació Manipulada (2004) i La 

dama oferent (2006).

La premsa dels partits polítics

A més de totes les publicacions 

de caràcter general, d’associacions, 

els comportaments de la societat, d’un 

grup de persones o d’un individu. El 

Diabló perseguia aquest objectiu i ho 

anunciava així al primer número: “El 

que sí que volem portar és una mica de 

TREMPERA (matinera i de l’altra) a la 

nostra ensopida granja local. Compte! 

Tampoc no hi volem ser com a galls 

de galliner ni lloques d’incubadora, 

sinó que volem ser i SOM un modest 

Diabló (què passa?) d’aquesta beatífica 

terra d’avellanes i pebrots i figues i 

maduixes i cuixes i oms [...]”. Finalment 

només es van publicar dos números 

de la revista, el 0 (maig de 1984) i el -1 

(agost de 1984). L’any 2005 aparegué 

el Diabló Digital. La segona iniciativa 

pionera en la premsa local dels anys 

vuitanta va ser el primer butlletí 

informatiu de l’Ajuntament. Sota el 

nom de Riudoms es va publicar entre 

el 1987 i el 1989 una revista trimestral 

d’informació municipal, dirigida per 

Josep M. Riu Margalef. 

A poc a poc, la premsa 

local s’anava diversificant. El fet que 

apareguessin iniciatives de temàtica 

molt diversa i que procedissin d’entorns 

molt diferents (empreses, associacions 

i entitats, institucions locals, grups de 

joves, etc.) era un símptoma que el 

panorama comunicatiu de Riudoms 

s’anava endinsant en la normalitat. 

Arreu de Catalunya, la situació era molt 

semblant. La premsa i el periodisme, 

tant d’abast local com generalista, van 

passar durant els anys vuitanta i noranta 

una època daurada on creixien i es 

materialitzaven nous projectes, molts 

d’ells en català.

Entremig de la premsa 

generalista i de les publicacions 

estrictament locals, naixien i 

es consolidaven projectes amb 
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Portada de l’edició local d’El Punt. L’any 1997 
Riudoms va ser un dels divuit pobles tarragonins 

que tenia una edició local com aquesta. 
Font: Arxiu d’Eugeni Perea Simón.

satíriques, polítiques, escolars 

o gratuïtes, dins del panorama 

comunicatiu de Riudoms també ha 

tingut un protagonisme molt important 

la premsa dels partits polítics. Tots 

els grups municipals han tingut les 

seves publicacions al llarg dels anys, 

normalment en format butlletí. Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC) ha 

publicat L’Esquerra de Riudoms (des 

de 1992) i Esquerra de Riudoms. 

Infomunicipal (2005). El Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC) ha estat 

al darrere d’El nostre objectiu Riudoms 

(des de 1995) i Riudoms endavant (des 

de 2011). Finalment, el grup municipal 

del Partit Popular (PP) ha publicat 

Comptem amb tu (des de 2010), i 

Convergència i Unió (CiU) la revista Punt 

i seguit (de 1994 a 1995).

Les publicacions dels partits 

polítics han estat més o menys regulars, 

amb més constància durant els mesos 

més propers a les eleccions municipals. 

Però tot i ser una premsa amb un 

to partidista molt marcat, la seva 

importància és molt notable com a punt 

de trobada dels militants de cada grup 

municipal i com a mitjà de comunicació 

de cada partit. A les seves pàgines s’ha 

defensat la gestió de l’Ajuntament i 

s’ha fet oposició política, símptomes de 

normalitat democràtica.

Riudoms 2.0

No es pot dir que Riudoms 

hagi estat un poble pobre, inactiu o 

poc emprenedor en el periodisme 

i els mitjans de comunicació. Des 

de finals del segle XIX i fins avui en 

dia han passat per les mans dels 

riudomencs un total de vint-i-cinc 

publicacions impreses, s’han impulsat 

quatre projectes de ràdio i s’ha tingut 

una experiència amb 

una cadena de televisió 

local. En el finançament 

d’aquestes iniciatives 

hi ha tingut sempre un 

paper molt important la 

ciutadania, a través de les 

subscripcions, de les quotes 

com a socis d’una entitat 

o de les aportacions dels 

comerços locals en forma 

de publicitat. Però els últims 

anys encara guardaven 

una sorpresa que havia de 

revolucionar totalment el 

camp de la comunicació en general i 

que, inevitablement, havia d’arribar als 

mitjans de comunicació locals.

Internet ha entrat en les 

nostres vides col·lectives i individuals, 

i ha canviat hàbits de comunicació, de 

consum, d’informació i de coneixement. 

Internet ha revolucionat la manera 

d’entendre i de concebre el periodisme i 

la manera com ens informem d’allò que 

està passant al nostre voltant. I ha donat 

als ciutadans la possibilitat, més que 

mai, de participar i opinar sobre tot allò 

que els importa.

En aquest context, la 

comunicació local també ha entrat 

en un escenari de canvi. A Riudoms, 

les institucions, els centres escolars, 

les entitats i les associacions han 

convertit internet en un aliat per donar a 

conèixer, a través de les seves pàgines 

web, informació d’activitats, notícies i 

propostes. Molts riudomencs han pogut 

obrir blocs, espais de comunicació, on 

publicar les seves opinions. I, finalment, 

l’estiu de 2011 va néixer el primer diari 

digital del poble: Fem Safareig (www.

femsafareig.cat), amb presència a la web 

i a les xarxes socials Facebook i Twitter.

L’any 2012 els horitzons de la 

premsa local, com en tot el periodisme, 

són confusos: crisi econòmica, arribada 

d’internet, canvis en la concepció de 

la comunicació (més immediatesa, 

gratuïtat o no de la informació, etc.). 

De moment els riudomencs mantenen 

al peu del canó algunes publicacions 

impreses amb uns quants anys de 

trajectòria (L’Om, Lo Floc, el Butlletí 

d’Informació Municipal, les revistes 

escolars Dels més petits als més grans 

i La mòbila), i han impulsat projectes 

que han intentat donar nous aires a la 

comunicació local (Fem Safareig). El 

repte és, avui en dia, mantenir aquesta 

vitalitat, i que la premsa i el periodisme 

continuïn sent la base d’una societat 

que vol saber on és, i cap on va.  


