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Festa de l’Oli a
Riudoms
El passat 14 de desembre va tenir lloc a la
Cooperativa Agrícola de Riudoms la XIX
Diada de l’oli del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Protegida Siurana.

Després de la cercavila pels carrers del
poble de la colla gegantera de Riudoms i
del grup de grallers «Fotem-li canya», es
van servir 1.300 esmorzars a les noves
instal·lacions de la Cooperativa. Al migdia
hi va haver conferències i entrega de
premis dels dibuixos participants en el XVIII
Concurs de Dibuix Escolar, on van resultar
guardonats tres riudomencs. La diada va
acabar amb un dinar per a persones
relacionades amb el món de l’oli.

Aquesta ja és la segona festa de l’oli a
Riudoms i futures edicions continuaran
promocionant-ne el consum i les propietats
i qualitats.
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RIUDO   S
Butlletí d’Informació                       unicipal

 Festivals de Nadal Riudoms 2003

 Recollida de cartró als comerços

     Festa de l’Oli

     Pavimentació de la carretera de
    La Sènia i Camí del Remei

     Tancament del Taller d’Ocupació

     21 pintors locals exposen les
    seves obres

     Premis CIRIT Institut

     Riudoms amb la Marató de TV3

    Breus

 Entrevista a Marina Mas res-
    ponsable de Càritas Parroquial

Carretera de La
Sènia i  Camí del
Remei
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Més de 2.500 participants en els
Festivals de Nadal 2003

Les Regidories de Cultura i de Festes de
l’Ajuntament de Riudoms van programar
sota el nom de Festivals de Nadal 2003 una
sèrie d’actes festius, culturals i tradicionals
per aquestes festes. Els actes més
destacats van ser, sens dubte, el Parc
Infantil de Nadal, la representació de
«l’Estel de Natzaret», l’espectacle de dansa
de la Companyia Bolsoy-Kiev de Moscú i
la Cavalcada de Reis. Més de 2.500
persones (sense contar els assistens a la
cavalcada de reis) van participar en les
diferents activitats englobades sota els
Festivals de Nadal 2003.

En els Festivals també s’hi va trobar
l’exposició de pintors riudomencs que
acollia la Casa de Cultura «Antoni Gaudí i
Cornet», amb acte inaugural a càrrec del
Grup de Música de Cambra del

Durant aquest darrer mes s’han realitzat
dues actuacions significatives per la
millora de la circulació en el nostre
municipi.

La primera d’elles fa referència a la
millora del ferm que s’ha portat a terme
en la carretera de La Sènia, i la segona
fa referència a la pavimentació del Camí
del Remei.

Tant per la comunicació amb altres
municipis, com per l’accés a les finques
agrícoles, les dues actuacions benefi-
cien a un bon grapat de veïns de
Riudoms.
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Conservatori de Vila-seca; el concert de
l’Escola Municipal de Música el dia 19 al
Temple Parroquial; la sessió de cinema a la
Sala d’Actes de la Llar de Jubilats del dia
27; la recepció dels patges Reials dels Reis

Mags d’Orient del matí del dia 28 i el Concert
Jove per part del grup Sprinters del dia 3 de
gener al Centre Riudomenc. Gràcies, Festivals
de Nadal, per ajudar a apropar Riudoms a la
màgia de Nadal!
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L’actuació de la
Companyia
Bolsoy-Kiev de
Moscú va ser un
dels actes
centrals dels
festivals.
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Temps de pressupostos

JOSEP MARIA VALLÈS I JOVÉ

ALCALDE

El Ple de l’Ajuntament del dia 23 de desembre ha aprovat el pressupost
per a l’any 2004, com sempre amb el vot contrari de l’oposició.

El pressupost puja 4’4 milions d’euros, (uns 730 milions de ptes) i a
més de contemplar les despeses necessàries per a garantir el correcte
funcionament de tots els serveis públics que depenen de l’Ajuntament,
inclou com a partides més rellevants la primera fase de les inversions
que vàrem prometre en el nostre programa electoral, com ara la
renovació i millora de l’enllumenat públic dels carrers del nucli antic de
Riudoms, concretament els carrers Major, Galanes, Gaudí i les
travessies dels Enamorats, de la Font, de Maragall i dels Fadrins.

També hi ha la primera dotació econòmica de 120.000 euros (20 milions
de ptes) per a començar la renovació total dels carrers del nucli antic que
estan en males condicions. Aquesta partida s’anirà ampliant i repetint durant
els pròxims anys per anar arreglant la resta de carrers del nucli antic.

Una altra inversió molt esperada és la de la finalització de les obres
de la nova seu de l’Escola Municipal de Música, a la Plaça de L’Om,
que posarà en millors condicions als 150 alumnes que hi assisteixen,
atesos per una dotzena de professors. Unes instal·lacions de prop
de 500 m2 a les quals destinem 120.000 euros (20 milions de ptes).

També volem remarcar, per la importància econòmica i per les
repercussions que tindrà una vegada que comenci a funcionar, la
previsió de 360.000 euros (60 milions de ptes) per a la construcció
de l’edifici annex a la Casa Gaudí, que demostra la ferma voluntat del
govern municipal d’obrir noves possibilitats al turisme cultural de
Riudoms, fonamentades en el llegat de Gaudí i d’explorar les nostres
possibilitats en el món acadèmic, universitari i de la creativitat.

Altres inversions previstes són la deixalleria de residus urbans, la
promoció del polígon industrial del Roquís, l’adquisició d’una grua
municipal, la millora de la Casa de Cultura, la pavimentació de nous
camins del terme, el soterrament dels contenidors de la brossa,
millores a les instal·lacions esportives municipals, etc.

Mantenim doncs la línia inversora dels últims anys, estenent les millores
per tot el municipi i atenent paulatinament tots els àmbits, el medi ambient,
els serveis públics, l’ensenyament, la cultura, l’esport, la vialitat, etc.
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� HORARIS DELS SERVEIS

Oficines Municipals. c/ Major, 52.
De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.

Casa de Cultura Antoni Gaudí i Cornet.
c/ del Beat, 73.
* Biblioteca Municipal. De dilluns a divendres,
de 10 a 14 h (dilluns al matí tancat) i de17 a
21h. Dissabte, de 10 a 14 h.
* Punt d’Informació Juvenil (PIJ). De dilluns a
divendres, de 18 a 20.30 h.
* Telecentre (accés lliure a internet). De dilluns
a divendres, de 10 a 14 h i de 18 a 20.30 h
(dilluns al matí tancat)

Serveis municipals (Antiga Cambra Agrària).
c/ del Raval Sant Fracesc, 21.
* Serveis Socials. Dilluns i dijous, de 10 a 12 h.
* Jutjat de Pau. De dilluns a dijous, de 10 a
14h.
  Jutgessa de Pau: Dilluns, d’11 a 13 h;
dimecres, d’11 a 12 h.
* Oficina d’Atenció de la Guardia Civil, servei
receptor de denúncies: Dimarts i dijous, de 9
a 13.30 h.

Punt Òmnia: c/ Sardana,1 (Escoles Velles).
De dilluns a divendres, de 8 a 12 h, i de 16 a
21 h.

Escola Municipal de Música. c/ Travessia
de l’Hospital, 1. Dilluns, de 17 a 21 h.; dime-
cres de 17 a 20 h.

Pavelló Municipal. c/ de Salvador Espriu,
s/n. Reserva de les instal·lacions al telèfon
977 76 84 34.  Preu / hora per  a  federats  i
menors 16 anys, 7 euros; usuaris de fora de
Riudoms, 42 euros i no federats i majors de
16 anys, 18 euros.

Casa Gaudí. Visites concertades  (reserva a
l’Ajuntament).

Aquesta publicació té una tirada de 2.000 exemplars i es reparteix gratuïtament a totes les cases de Riudoms. Si algun

riudomenc resident fora vila està interessat en rebre de manera gratuïta aquest butlletí, s´ha de posar en contacte amb

l´Ajuntament de Riudoms,   als telèfons 977 85 03 50 - 977 85 08 88  o  a  través d´internet a

aj.riudoms@riudoms.altanet.org
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Millores al Camí del Remei i
a la carretera de La Sènia

Finalitza el Taller d’Ocupació
Baix Camp II
El 30 de desembre van
finalitzar els cursos de
«Recuperació i gestió d’espais
naturals i d’Auxiliars d’ajut a
domicili». Anteriorment, la
clausura oficial del Taller va
tenir lloc el 16 de desembre,
amb l’assistència de Josep M.
Vallès, alcalde de Riudoms,
Robert Ortiga, president del
Consell Comarcal del Baix
Camp, Montserrat Güell,
sotsdirectora general d’ocu-

pació i afers laborals de la
Generalitat a Tarragona, regidors,
alcaldes del Baix Camp, alumnes
i professionals del Taller
d’Ocupació i l’Escola Taller.

El Taller d’Ocupació Baix Camp
2 per a la inserció laboral de
majors de 25 anys consistia en
dos mòduls. El de Recuperació
i gestió d’espais naturals, que
va formar a  a lumnes, va
continuar amb el projecte de

A petició de l’Ajuntament de
Riudoms, la Secció de
Conservació de Carreteres de
la Diputació de Tarragona ha
millorat la carretera de
Cambrils (TV-3142 i TV-3143):
des de l’entrada a Riudoms fins
a la carretera del Parc Samà i
d’aquí fins a la carretera de
Misericòrdia (4.371 metres).

Ja fa uns mesos, aprofitant les
obres de la zona industrial del
Prat, es va eixamplar el tram
de carretera més proper al
poble i es van fer voreres
noves i més amples. Però
després d’aquesta actuació

l’aigua, en lloc de córrer cap als
costats i anar a la cuneta,
circulava pel centre de la
carretera, sent un risc per la
circulació. La millora actual ha
consistit en un reforç de
paviment, amb mescla
bituminosa en calent que ha
millorat l’estat del ferm, i la
posterior reposició i millora de la
senyalització. El pressupost de
l’actuació, sense incorporar el
treball del personal de la brigada
de la Diputació, ha pujat un total
de 117.588 ˛ (gairebé uns 20
milions de les antigues pessetes).

Per altra banda, ben aviat
començaran les obres de la
rotonda que unirà aquesta

Durant el mes de desembre s’ha
pavimentat el camí del Remei. Han
estat més de 3 Km. de llarga
preparació, ja que aquest camí
creua la carretera de Reus a
Vinyols i això  ha afegit dificultat a
l’obra.

Els dos trams que toquen a la
carretera els pavimentarà la

CAMÍ DEL REMEI

reforestació  manteniment de la
Riera de Maspujols i  e l
d’Auxiliars d’ajut a domicili, amb
8 alumnes més, va realitzar les
pràct iques en residències
geriàtriques,  hospitals, etc.

Romuald Vidal, formador del
mòdul de recuperació i gestió
d’espais naturals,  Toni
Cañadas, formador d’educació
compen-satòria, i Carme Salla,
for-madora del mòdul d’auxiliar

d’ajut a domicili, van ser els
professors dels cursos, mentre
que Isabel Andreu i Laura de
Jódar van ser les directores de
les dues fases.

Un dels mèrits d’aquests cursos
és formar persones d’una
inserció laboral di f íci l  i  que
gràcies a aquests estudis se’ls
facilita l’accés al mercat de treball
en uns oficis en els que s’ha
detectat una bona demanda.

carretera amb el nou polígon del
Prat, eliminant el perill que
representaria una intersecció en
aquest punt de la carretera.

Amb aquestes accions queda
millorat un altre dels accessos a
Riudoms, garantint un cop més la
bona comunicació del nostre
poble i la bona circulació.

CARRETERA DE LA SÈNIA

La brigada de l’Ajuntament fent els treballs de pavimentació.

Situació actual de la Carretera de La Sènia.

Generalitat en el seu moment, un
cop acabada aquesta carretera.

Amb l’actuació acabada es veuen
els avantatges de la pavimentació
dels camins municipals. El camí ha
guanyat comoditat, amplada,
visibilitat i els revolts ja no son tan
pronunciats.

Demanem ara prudència, doncs
per tots els camins hi circulen
vehicles lents i hi ha moltes
sortides dels masos que poden
provocar accidents.

Pel que fa a la realització de l’obra,
aquesta l’ha fet la Brigada
municipal i s’ha finançat amb les
quotes del veïns, una subvenció
del Consell Comarcal i una
aportació de l’Ajuntament de
Riudoms del 20% del cost.
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Diada de l’oli Siurana a Riudoms

La Màgia de la dansa
Un dels actes centrals dels Festivals de Nadal 2003 va
ser l’espectacle de dansa que va tenir lloc el dia 29 de
desembre al vespre, al Pavelló Municipal d’Esports.

Des de fa mesos, es van iniciar els contactes amb la
companyia per tal de trobar una data que permetés
que la seva gira passés per les nostres terres. Un cop
concretada la data, els esforços es van dedicar a
preparar el pavelló per tal que aquest estigués a l’alçada
de l’actuació de la companyia.

Val a dir que el recolzament econòmic de la Diputació de
Tarragona, Gas Natural i Caixa Tarragona va ajudar a
poder portar al nostre municipi un espectacle d’aquestes
característiques.

L’actuació es tractava d’una exhibició de ballet oferta
per la Companyia Bolsoy-Kiev de Moscú, la qual

Més de mil cinc-centes persones
van poder tastar el passat 14 de
desembre l’oli nou d’oliva de la
Cooperativa Agrícola de Riudoms
coincidint amb la XIXa Diada de l’Oli
del Consell Regulador de la DO
Protegida Siurana.

La diada va començar amb una
cercavila per part de la colla
gegantera de Riudoms i del grup de
grallers «Fotem-li canya» que va
acabar a les noves instal·lacions de
la Cooperativa. El vent no va
desencoratjar els assistents i es
van servir uns 1.300 esmorzars. Tot
un èxit de convocatòria!

Al migdia la sala d’actes de la
Cooperativa, amb capacitat per a
150 persones, es va omplir per
escoltar la conferència de la Dra.
Rosa Solà, Catedràtica en Medicina
de l’Hospital Universitari Sant Joan

de Reus, de títol Mengem prou oli
d’oliva? Seguidament va tenir lloc
la xerrada tècnica titulada
Producció d’olis d’oliva de qualitat,
a càrrec del Sr. Agustí Romero,
enginyer agrònom de l’IRTA i una
demostració de tast d’olis d’oliva,
a càrrec d’Eudald Salvat Mestre,
enginyer tècnic agrícola.

Durant tot el matí es va poder
veure el procés d’elaboració de
l ’ol i  verge extra a la nova
almàssera de la Cooperativa
Agrícola de Riudoms, es va poder
visi tar una exposició de
fotografies relacionades amb el
món agrari (cedides pel CERAP) i
la dels dibuixos participants en el
XVIII Concurs de Dibuix Escolar.

La sala d’actes es va tornar a
omplir pel lliurament d’aquests
premis.

Van resultar guardonats, entre
d’altres, els alumnes del Col·legi
Beat Bonaventua Gran Bàrbara
Franquet Mariné amb el 3r premi
del grup A (de 7 a 9 anys); Èric
Domènech Buqueras amb un
accèssit  i  Anna Latorre
Domènech, finalista amb medalla,
tots dos del grup B (de 10 a 12
anys).

La jornada va acabar amb un
dinar que la Cooperativa de
Riudoms i la DOP Siurana van
organitzar i on hi van assistir
persones relacionades amb el
món de l’oli, autoritats, membres
de les cooperatives i de la DOP
Siurana, més de 100 assistents
en total.

Els tècnics van assegurar que
s’ha assolit un grau de tecnificació

i  de qualitat important i per això s’ha
de seguir treballant per a mantenir
aquest nivell de l’oli d’oliva verge
extra i totes les seves
característiques positives per a la
salut.

Aquesta és la segona festa de l’oli
nou a Riudoms i futures edicions
continuaran promocionant-ne el
consum, les propietats i les qualitats
d’aquest producte tan nostre.

Relacionat amb aquest tema, el
CERAP ofereix aquests mesos de
gener i  febrer un «Curs de
valoració dels productes de la
nostra terra» en el que hi haurà,
entre d’altres, dues sessions
d’iniciació al tast d’oli d’oliva verge
per a qui estigui interessat en
conèixer millor el món dels olis
verges d’oliva.

va delectar als més de nou-cents riudomencs que
van assistir-hi.

Desglossat en dues parts, se'ns va oferir fragments
de contes clàssics. Es va començar amb la
posada en escena de "Blancaneus i els set nans",
amb música de Boris Pavlosvskiy. A continuació,
la jove formació de ballarins i ballarines ens va
representar "Sheherezade (Les mil i una nits)",
amb música de Nicolai Rimski, i "Trencanous", "El
llac dels cignes" i "La bella dorment", totes tres de
P. Chaikovsky.

La vintena d'artistes de la formació ens van
apropar al ballet amb les coreografies d'aquests
contes, que ens van fer viure a Riudoms la
màgia de la dansa.

Els veïns de Riudoms van respondre multitudinàriament a la
festa organitzada per la Cooperativa.

La Sala d’Actes de la Cooperativa plena de gom a gom durant
la celebració de les xerrades tècniques.

Un dels moments de l’actuació a
càrrec del ballet rus.
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El Col·lectiu de Teatre de Riudoms
va representar el passat 27 de
desembre l’Estel de Natzaret, de
Ramon Pàmies, davant del nombrós
públic que omplia el Pavelló
Municipal d’Esports.

Aquesta versió dels tradicionals
Pastorets, que el col·lectiu d’actors i
actrius de Riudoms ens va oferir
després de molt d’esforç i dedicació,
va amenitzar la nit del dissabte a
petits i grans. A més a més d’aquest

L’Estel de Natzaret

Trenet... i al parc!
Els dies 23 i  24 de desembre
va tenir  l loc, una vegada més,
el  parc dedicat  a ls més pet i ts
però del que gaudeixen també
pares,  mares i  e l  conjunt  de
voluntar is  que hi  t rebal la:  el
VI I I  Parc infant i l  de nadal .

El primer dia en horari de tarda
i el segon al matí i a la tarda, el
Pavelló Municipal d’Esports va
p resenc ia r  un  bon  nombre
d ’a t racc ions ,  t a l l e r s ,  j ocs  i
activitats diverses. Per exemple,
els nens i nenes de seguida es
senten atrets pels inflables i els
tallers (de calendaris, collarets i
pulseres, imants per la nevera,
mús ica ,  danses . . . ) .  Pe ls  de

col·lectiu, la Coral Dolça Catalunya,
dirigida per Montserrat Ferré, va
col·laborar en l’obra, així com el
Centre Actiu, que va aportar les fúries
de l’infern i el grup de pastors.

La lluita entre el bé i el mal patent en
tota la representació l’escenificaven
amb encert els demoníacs Satanàs,
Asvherús i Somiel, vers els
angelicals Sant Miquel i Sant Gabriel,
que al final els guanyen la batalla. Un
altre element important als Pastorets
és l’escenificació del misteri de la
Nativitat, així com altres escenes
bíbliques com ara la paràbola del fill
pròdig.

Jonàs i Mathathies van aportar la
part més còmica de l’obra amb les
seves ocurrències carregades de
molt d’humor de principi a fi.

Visita dels Reis Mags d’Orient
A quarts de set de la tarda del passat
5 de gener Melcior, Gaspar i Baltasar
van arribar a Riudoms per portar als
nens i nenes de la nostra vila els
regals que els havien demanat en
les seves cartes.

Els Reis llençaren grans quantitats
de caramels als infants, joves i
adults presents en tot el recorregut.
Després d’una breu parada a
l’Església per fer l’adoració del Nen
Jesús, van continuar el recorregut
fins arribar a l’Ajuntament. Un cop allí
l’alcalde va sortir al balcó per
anunciar-nos que els Reis Mags, tot
i estar molt cansats de tan llarg

viatge, volien dirigir unes paraules
als nens i nenes de Riudoms.

Melcior, Gaspar i Baltasar
aprofitaren per recordar als nens que
ells ho veuen tot i que saben si s’han
portat bé o no durant l’any, que a
l’escola han d’estudiar i que han de
millorar la lletra. Amb més senalles
de caramels, confeti, globus, i
il·lusió, SSMM els Reis Mags d’Orient
es van acomiadar per anar a repartir
regals de porta en porta, fins ben
entrada la nit.

Poc després, tothom va anar
enfilant cap a casa, a veure si ja

Els Riudomencs rebérem els
RRMM multitudinàriament.

havien passat els reis, i en cas
contrari a esperar amb impaciència
que arribessin.

La Colla Gegantera de
Riudoms i el grup
Fotem-li canya, amb el
suport econòmic i
logístic de l’Ajuntament
de Riudoms, van
dedicar molts esforços
a organitzar per tercer
any consecutiu la
Cavalcada de Reis.

Sembla ser que hi ha
noticies Reials d’Orient

que anuncien novetats de cara a la
cavalcada de l’any vinent, en què
tornarà a arribar la màgia per als
més petits.

menys edat, jocs i activitats a
la seva mida.

Aquest any les entitats
col·laboradores estaven als dos

laterals del parc i a la zona central
hi havia la zona infantil. Destacaven
els 4 inflables per les diferents
edats: un pels més petits situat a la
zona infantil (0-3anys), i els altres

per als nens i nenes de 4-7 anys,
de 8-11 i de 12 en endevant.

La primera tarda es va obrir de 4 a
9; i a tres quarts de vuit
aproximadament un mag va
entretenir els últims moments de
la jornada. La segona tarda es va
obrir de 4 a 7, ja que era el dia que
es feia cagar el tió i al voltant de
les 6 hi va haver un grup d’animació
per a tots els presents.

Durant tot el Parc, el trenet feia el
trajecte Plaça de l’Església – Pavelló
per fer més dinàmic el camí i guardar
totes les energies per consumir al
parc. I un cop acabada la jornada,
un altre cop trenet... i cap a casa!

Tant les entitats col·laboradores com els voluntaris són una peça
clau en l’èxit del Parc Infantil.  A tots ells, Moltes gràcies!

REPARTIMENT

Verge Maria:   Laia Caparó

Sant Josep: Josep Papió

Infant Jesús: Pol Giménez

Sant Miquel: Josep M Masdeu

Sant Gabriel: Tanit Bono

Satanàs: Jaume Torres

Asvherús: Josep M Font

Somiel: Francesc Ferré

Jonàs: Artur Fargas

Mathathies: Miquel Domènech

Jehú: Rossend Bonet

Naïm: F. Xavier Solé

Abdaró: Carles Gispert

Benjamina: M. Glòria Torres

Neftalina: Rosa M. Garcia

Nathaniel: Antoni J. Molina

Isaac: Marc Torres

Uries: Salvador Olivé

Tasis: Rosa M. Asens

Director:       Salvador Forès

Els membres de la companyia van satisfer el nombrós públic
assistent, el qual els animà per a tornar-hi el pròxim Nadal.
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Torneig Joan Petit
La Festa-torneig Joan Petit Nens amb Càncer  va tenir lloc a Reus el dia
13 de desembre. Joan Torner, ex-jugador d’hoquei i amb un fill afectat, va
tenir la iniciativa d’organitzar un torneig amb activitats diverses i xerrades
sobre el càncer infantil que ja va per la tercera edició. Hi van participar
escoles d’hoquei patins amb jugadors d’entre 3 i 6 anys, que van jugar a la
pista del Pavelló del Reus Deportiu. El grup dels més petits del Club Patí
Riudoms hi va tenir una destacada participació, formant part dels més de
270 nens que van col·laborar en aquesta jornada.

L’edició número 12 de la Marató de TV3, que aquest any estava dedicada
a les malalties respiratòries cròniques, va comptar també amb la solidaritat
del poble riudomenc. Durant el matí del 14 de desembre, un bon nombre
de gent es va acostar al Pavelló per fer exercici seguint les activitats de
l’Estudi de Dansa Isabel Cros i paral·lelament solidaritzar-se amb la Marató.

A les 8 del vespre, més d’una quarantena de persones es van agrupar a la Sala
d’Actes de la Casa de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet» per escoltar el concert
de piano i veu de Joan Fortuny i Àngels Aguilar. Aquests van oferir un concert
amb un repertori de cançons ben conegudes i emblemàtiques. El piano de
Fortuny ens va oferir «Paraules d’amor», «Abril 74», «Només ho faig per tu»,
«El meu avi», «Boig per tu» i «El meu amic el mar», així com un parell de
creacions pròpies, «Canto per tu» i «Bona nit». L’últim tema, «El cant dels
ocells», va ser interpretat per Joan Fortuny i Àngels Aguilar, piano i veu,
respectivament.

Per altra banda, els monitors de l’Esplai del Casal Riudomenc es van desplaçar
a la seu de la Marató de TV3 a Tarragona per a fer de voluntaris.  Durant tot el dia
van estar contestant trucades de donatius, repartint dinars, validant butlletes, etc.

Un any més, Riudoms va estar amb la Marató.

Riudoms amb la Marató de TV3

L’IES guardonat amb un CIRIT

Trobada Berga - Riudoms
Els dies 8 i 9 de novembre l’Escola Municipal de Música de Riudoms
va rebre la visita de 48 alumnes i 6 professors de l’Escola de Música de
Berga, que van ser acollits per 26 famílies d’un total de 60 alumnes
riudomencs. L’intercanvi va consistir en un seguit d’activitats musicals
i també culturals, tant pels alumnes com pels professors, pares i
familiars.

El primer dia, dissabte, es va dedicar a assajar conjuntament les corals
i l’orquestra; l’AMPA de l’Escola Municipal de Música de Riudoms va
oferir un berenar i es va visitar la Casa Gaudí i l’exposició «Gaudí sense
Gaudí» que exhibia la Casa de Cultura.

A part dels alumnes acollits per famílies riudomenques, diumenge es
va rebre la visita de 62 persones més entre pares i familiars d’alumnes,
que també van realitzar la visita. L’acte central va ser el concert de
corals, orquestra i conjunt de guitarres a càrrec dels alumnes
d’ambdues escoles al Centre Riudomenc. Finalment, la trobada va
acabar amb un dinar de germanor d’unes 180 persones al Restaurant
Perla i posterior comiat de pares, professors i alumnes de totes dues
escoles.

L’Escola Municipal de Música de Riudoms prepara altres intercanvis
per aquest curs 2003-2004 per tal que els alumnes puguin practicar i
aprendre en aquest tipus de trobades, conèixer nous llocs i conviure
amb nois i noies que tenen les seves mateixes edats i inquietuds.

El passat dia 13 de desembre, l’exalumna de l’IES, Maria Cros Torrents, va
rebre de mans del president Jordi Pujol, un dels premis CIRIT 2003 destinats
a fomentar l’esperit científic del jovent. Va ser premiada pel seu treball «El
període prenatal i postnatal en la síndrome de Down», realitzat mentre cursava
els estudis de batxillerat i tutoritzat per la professora Sra. Glòria Fusté.

Ambientació de Nadal

L’Ajuntament de Riudoms, conjuntament amb l’Associació d’Empresaris
de Riudoms (AER), ha realitzat una prova pilot d’ambientació de Nadal.
Aquesta primera actuació ha servit per a buscar un disseny definitiu dels
elements lumínics que satisfaci tant les necessitats ambientals (baix
consum i baixa contaminació lumínica) com les necessitats dels
comerços. La voluntat és que, passats pocs anys, els carrers més
comercials del nostre poble disposin d’il·luminació i música ambient que
doni un fort toc nadalenc al passeig per aquests carrers i així ajudar que
els riudomencs optem per comprar més en el nostre poble en lloc de fer-
ho fora vila.

L’Hanbol riudomenc a la lliga catalana
Aquesta temporada l’equip
juvenil masculí del Centre
d’Esports Riudoms, format per
nois de Riudoms, Reus i La
Canonja d’entre 15 i 17 anys,
participa a la Lliga Catalana.
Aquests jugadors, tot i ser
novells en la categoria, ja han
aconseguit passar a la
següent fase de lluita pel títol
de Campió de Tarragona. A
partir del 17 de gener els tres primers classificats de la Lliga Catalana
d’aquesta categoria, disputaran el Campionat mentre que el quart, cinquè i
sisè classificats lluitaran per la Copa Tarragona.

La direcció del Club s’ha marcat com a objectius: consolidar aquest equip com a
base de futur, amb la intenció de poder crear un equip en categoria sènior, i fer
arribar l’handbol als més petits. També vol donar les gràcies a tothom que fa
possible que hi hagi handbol a Riudoms: pares i mares, Ajuntament i patrocinadors,
i resta oberta a qualsevol idea, suggeriment o aportació que es vulgui fer arribar.

Del 13 al 28 de desembre la Casa de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet» va acollir una
exposició de pintors riudomencs. Es tractava d’un total de 35 obres d’estils ben
diferents: natura morta, quadres amb flors,  paisatges i racons del poble, abstractes,
i també composicions de ceràmica pintada inspirades en l’obra de Gaudí.

Els autors de les creacions van ser: Josep M. Salvadó, Josep M. Ciuret, Lola
Càceres, Mariona Ferran, Pere B. Rins, Marc Forcadell, Jordina Cunillera, Rosa
M. Garcia, Rosa Soto, Teresa Domènech, M. Dolors Alsina, Rocío Guerrero,
Tamar Molina, Roger Caparó, M. Jesús Manzanero, Josep Descarrega, Lídia
Fabra, Marinela Mas, M. Dolors Ametller, Miquel Ventura i Teresa M. Salvadó.

L’ acte inaugural de l’exposició va tenir lloc el dia 12 de desembre i va córrer
a càrrec del Grup de Música de Cambra del Conservatori de Vilaseca.
Dirigits per Enric Riu, els músics van interpretar peces de Schömberg,
Fukushima, B. Bartok i A. Piazzola, per a piano, violins, corda i clarinet.

21 pintors locals exposen les seves obresEleccions generals del mes de març
Pròximament s’obrirà un període de consulta de les llistes del Cens electoral
per les eleccions del mes de març, amb la finalitat que pogueu comprovar
que les vostres dades són correctes. En els propers dies podreu passar
per les oficines de l’Ajuntament.

Vine a ballar sardanes!

Primer dimecres de cada mes a les 21h a la Sala d’actes
de la Llar de Jubilats.

NO HI FALTEU
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‘ L’AGRICULTURA   I
RIUDOMS ’

EUDALD SAVAT MESTRE

REGIDOR D’AGRICULTURA I MEDI AMBIENT                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

LUCÍA MARTÍNEZ MEDINA

REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC

‘ L’OPOSICIÓ FORÇA UN
PLE EXTRAORDINARI ’

Els anys passen, les tradicions
perduren, nosaltres respectuosos
amb les mateixes, en aquestes
pròximes festes de Nadal i Cap
d’Any, desitgem a totes les
persones, siguin blanques, siguin
grogues o siguin negres un estat
de benestar total i de pau.

Felicitats!

Per primer cop des de l’arribada de la
democràcia, el dimarts 16 de
desembre els partits de l’oposició a
Riudoms, formats pel PSC i ERC, van
forçar el Govern de l’Ajuntament (CIU-
PP) a convocar un Ple extraordinari.
Aquest fet va ser possible gràcies a
la bona sintonia existent entre els
partits d’esquerra a Riudoms i a la
força que ens van donar les passades
eleccions municipals, on vam tenir
més vots que les forces de dreta (CIU-
PP), però per molt poc no vam poder
governar a Riudoms.

Per sort, a Catalunya aquest primer pas
s’ha donat i després de 23 anys de
govern convergent, governen els partits
d’esquerres. Ara hem de treballar perquè
Riudoms també se sumi a aquest canvi
progressista, d’esquerres i catalanista.

En aquest Ple forçat per l’oposició es
va fer per intentar donar resposta a les
demandes que els veïns de la barriada
Ferran havien fet a l’Ajuntament i que el
Govern no havia contestat oficialment.
Ho va fer CIU amb un «Diari de

Campanya», però en cap moment com
a Govern de l’Ajuntament. Lamentable!

També es va tractar la forma en què el
Govern (CIU-PP) ha repartit les
subvencions a les entitats del poble.
Aquestes subvencions a part de ser
clarament insuficients, s’han atorgat
ignorant i incomplint sistemàticament les
bases que les regulen, la qual cosa els
ha permès fer greuges comparatius molt
greus, i deixar sense subvenció a dues
publicacions locals (L’Om i Lo Floc) amb
l’excusa de la publicació d’aquest
pamfletari Butlletí municipal, cosa que
no contempla les bases de les
subvencions. Això és una «alcaldada»
impròpia d’un ajuntament democràtic.

No cal dir que totes les propostes de
millora per la barriada Ferran i la
modificació de les bases per donar les
subvencions, van ser votades en
contra pel Govern (CIU-PP).

Però bé, BONES FESTES a tothom
i que l’any 2004 ens porti també aires
nous a Catalunya!

Ara  que  hem acabat les collites
d’aquest 2003, aprofitarem l’ocasió
per reflexionar una mica sobre
l’agricultura i Riudoms.

Des  de  la  Regidoria d’Agricultura
es té molt clar l’esforç que cal fer
per  aconseguir els millors fruits.
Riudoms ha tingut i té grans
pagesos.

Gent que sap com treure de la
terra el millor d’ella. En els darrers
anys la  greu  crisi  econòmica que
viu l’avellana, les ventades,
pedregades i rierades no han
ajudat gens ni mica. Però, poc a
poc, s’ha de lluitar per tirar
endavant.  Tenim  gent i productes
d’elevada qualitat, que a més a
més,  ajuden  a  la  gent,  milloren
la salut i fan que si els consumim,
sentim més propi el nostre poble.

Tenim clar que hem d’ajudar la
nostra pagesia, promocionar i
divulgar els nostres  productes  a
través de la Fira de l’Avellana,

recolzant  la Festa  de  l’oli,
afavorint el consum de productes
locals en el menjador escolar,
donant  a  conèixer  productes
locals fora vila, participant i
organitzant  cursets  i  xerrades  de
temàtiques  agràries,  ajudar  els
sindicats agraris ...

Hem  ajudat  a  que  el  valor  de
les  finques  no  caigui, treballant,
conjuntament  amb  els  propietaris,
en  la  pavimentació i millora dels
camins municipals i facilitant
l’accés a les finques, que cada
vegada més són de propietat més
diversa.

Només un darrer apunt: tots
aquells que confieu en la qualitat
dels productes de Riudoms, que
són molts (oli d’oliva verge extra,
fruits secs, fruites i verdures,
productes càrnics i avícoles, ...)
demaneu als comerços, botigues,
bars i restaurants que us serveixin
productes nostres, productes de
Riudoms.

Per primera vegada a Riudoms, els
partits de l’oposició han sol.licitat un Ple
Extraordinari. Les causes que ens han
empès a demanar-lo han estat: la falta
de comunicació entre equip de govern
i oposició, sobre temes cabdals, com
la política de subvencions a entitats o
la poca sensibilitat del govern amb
alguns indrets del municipi.

En el desenvolupament del Ple,
celebrat el passat 16 de desembre, es
va poder veure les dues cares del
govern: una, la feblesa en què es troben
després de les darreres municipals, i
dos, la total arrogància amb la que
despatxen diversos assumptes locals.

Sobre la barriada Ferran, els seus veïns
van recollir signatures denunciant l’estat
precari en què es troben, sol.licitant una
nova sortida, la renovació del clavegueram,
el cobriment del rieró, etc. La resposta del
govern, no va anar adreçada als veïns de
manera personalitzada, sinó que es va
fer en nom de CiU, en plena campanya
electoral, amb una carta oberta on
reconeixia mancances importants en

aquesta zona, però a l’hora d’intentar fixar
un calendari per efectuar millores, els 6+1
regidors de CiU, van votar en contra de la
proposta presentada per ERC-AM i el
PSC.

Sobre l’atorgament de subvencions,
l’alcalde no va voler reconèixer
l’arbitrarietat amb la que s’han donat les
subvencions a les entitats locals, i en tot
moment va defugir el debat, en especial,
quan se’l va instar a explicar davant dels
dirigents de les revistes lo floc i L’Om,
perquè han denegat les ajudes, i en
canvi, s’han concedit a organismes amb
residència fora vila, desautoritzant les
bases de subvencions vigents.

ERC-AM va proclamar al seu programa
electoral que faria una defensa de
TOTES les zones del municipi, així com
de donar suport a tot tipus d’iniciativa
duta a terme per entitats o per la
societat civil, i continuem ferms amb el
nostre propòsit; mentre altres actuen
contràriament amb el que diuen i ens
acusen de ficar pals a les rodes. Jutgeu
vosaltres….

‘ BONES FESTES A
  TOTHOM ’
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Entrevista a  Càritas Parroquial
Marina Mas Mestre, responsable de Càritas Parroquial.

Quan es va crear aquesta associació i amb quina finalitat?
Es va legalitzar l’any 1986, ara farà 18 anys. He de dir que tenim uns estatuts
juntament amb Càritas Diocesana. Som un col·lectiu i dintre d’ell ens repartim
en diversos sectors. La finalitat amb què va néixer és la mateixa d’ara. Quan
ve a Càritas una persona amb problemes l’hem d’escoltar. Si demana aliments
perquè en aquell moment no té res per menjar li donem el més just i la dirigim
a l’assistenta social. A part de donar menjar, donem roba i també ajut moral.
De vegades hem de pagar un rebut de la llum quan els hi tallen, o acompanyar
a algú al metge. També hem comprat llits ortopèdics i cadires de rodes, amb
la condició que quan rebin els diners de la Seguretat Social ens els tornaran.

Què ha canviat en aquest temps?
El pobre d’avui no és el d’abans. La imatge ha canviat. Avui hi ha pobres amb
una i dues carreres, gent jove, dels països de l’est i també de l’estat espanyol.
Atenem els casos del poble de la nacionalitat que sigui: la caritat no té fronteres.

De qui rebeu diners?
Rebem un ajut de l’Ajuntament, diners de la Parròquia i ajudes en metàlic de gent
que fa aportacions als bancs i caixes, algunes mensuals i d’altres per Nadal.

Col·laboreu amb altres entitats o associacions a part de l’assistenta social?
Sí. Treballem bàsicament amb coordinació amb l’assistenta social, que  s’encarrega
de tota la part burocràtica. Quan dirigim una persona a l’assistenta, aquesta fa un
informe explicant la problemàtica de la persona i nosaltres en fem una valoració en
les reunions mensuals i extraordinàries. També tenim molt bona relació amb Serveis
Socials de l’Ajuntament, que ens ajuda quan no hi ha prou mitjans. Els guàrdies de
l’Ajuntament ens ajuden portant transeünts a la Casa del Transeünt.

Les festes nadalenques sembla que siguin un bon moment per impulsar
recollides de menjar. És així?

Cada any per Nadal es fa una recollida d’aliments i també dels
propis d’aquestes festes.  A més, ara estem organi tzant la
campanya per Iran, pel terratrèmol. De vegades fem campanyes
per catàstrofes i ajudes al tercer món i de vegades Càritas hi ajuda
a nivell nacional. I durant tot l’any fem la campanya del quilo, es
poden donar quilos de menjar a la rectoria o a la Bella Llar.

Com es fa la distribució de menjar i roba?
Ara donem un preu simbòlic als aliments que comprem: així la gent
els ha de «comprar» i ho valoren molt més. La roba es dóna a
Reus, també per un preu simbòlic, a la Botiga Càritas de Reus (c/
Puríssima Concepció 11), que pertany al Projecte Filigrana.

Som un poble solidari ?
Sempre que hi ha un cas puntual sí. Durant l’any, de forma menys
generalitzada.

Us agradaria que Càritas podés prestar algun altre servei en un
futur?
Es tracta de seguir acollint les persones que se’ns apropen. Tenim
molts casos i poca gent. És una feina dura perquè és un treball
dia a dia, sense festes, i no és recompensada. El voluntariat no ha
cobrat mai, tot i que hi ha gent que s’ho pensa. Les aportacions
que rebem fan que tots nosaltres ens en fem responsables i no
decaiguem, ja que veiem que confien en nosaltres.


