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RIUDO   S
Butlletí d’Informació                       unicipal

Projecte de millora
de la Plaça de l’Arbre

INAUGUREM
LA RESIDÈNCIA

Sant Sebastià festa major d’hivern
Els dies 24 i 25 de gener va tenir lloc la festa en honor a
Sant Sebastià, en la qual es va emmarcar la VITrobada

de Sacaires coorganitzada per l’Ajuntament de Riudoms
i Jordi Aixalà, constructor d’instruments musicals de vent.

Dissabte al vespre, la Casa de Cultura Antoni Gaudí

i Cornet va ser l’escenari de la xerrada sobre la tradició
del Ball de Bastons a Catalunya i de la posterior
inauguració de l’exposició Fotografies i bastons del

Ball de Bastons a Catalunya. També va haver-hi un
concert de música tradicional al Centre Riudomenc
a càrrec de Bufalondre (Valls), Anton Varela (Galícia)
i Xeremiers de Son Roca (Mallorca).

Diumenge al matí els sacaires i gaiters es van anar
concentrant a la Plaça de l’Església per, acabada la
missa major, precedir la processó en honor a Sant
Sebastià màrtir. A continuació els grups de música
tradicional es van tornar a reunir a la plaça de l’Església
davant dels nombrosos assistents que van gaudir de
la música i de les danses dels bastoners.

A la tarda les cobles de sacaires van continuar els actes
amb un concert a l’ermita de Sant Antoni. Al vespre,
després de la missa, el Cor Jove de l’Escola Municipal
de Música de Riudoms va oferir un concert de cant, a
l’Església de Sant Jaume Apòstol. Acabava així la festa
de Sant Sebastià, la nostra festa major d’hivern.
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L’arquitecte japonès Hiroya Tanaka serà
l’encarregat de realitzar el projecte
d’enjardinament de la Plaça de l’Arbre,
considerablement ampliada des de fa poc
temps.
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La Germandat Ecce-Homo de Tarragona va precedir  la  processó en honor a
St. Sebastià màrtir.

Noves bateries de
contenidors

Riudoms comptarà a partir d’ara amb dues
noves bateries de contenidors soterrats,
que entraran en funcionament a principis
de febrer. Les trobem situades a la Plaça

de l’Arbre i a les Escoles Velles,  la
intersecció del c/ Dr. Fleming i c/ de la
Sardana.
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Ajuntament de RIudoms

L’Ajuntament de
Riudoms i l’Onada
us conviden a la
inauguració de la
residència que tindrà
lloc el proper 22 de
febrer de 2004.

 Coaliment  s’instal·larà a
     Riudoms

 Gestionem el cadastre

     Noves bateries de contenidors

     Projecte de millora de la Plaça de
    l’Arbre

     Millores al Nucli Antic

    Jutjats de Pau

       Sant Sebastià festa major d’hivern

     Centro Riudomense

    Breus

 Entrevista a Joan F. Mestre Mas,
     president del CERAP
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Testimonis del Riudoms

emergent
JOSEP MARIA VALLÈS I JOVÉ

ALCALDE

A ningú l i  passa desapercebut el gran canvi estructural
que s’està produint a Riudoms a partir del projecte que
impulsem des del Govern de l ’Ajuntament. Any rera any,
asso l im  noves  i  impo r tan t s  f i t es  en  e l  camí  de  l a
modernització, el progrés, el treball i  el benestar.

L’any 2004 s’estrena amb les obres de la carretera de
Les Borges a punt de finalitzar,  transformada en una
magníf ica via de comunicació cap a la N-420. A punt
d’inaugurar una residència geriàtrica esplèndida on, per
fi, podran ser atesos TOTS ELS RIUDOMENCS  sense
excepció i sense haver de marxar del poble. Començades
les obres de les rotondes de l ’entrada del poble i del
davant del tennis. Obertes les pliques de licitació i a punt
d’adjudicar les obres de la rotonda cap a Vinyols i de
l’accés des de Montbrió. Amb l’anunci que una nova gran
empresa s’instal· larà a Riudoms d’aquí a pocs mesos,
en el  pol ígon del  Prat ,  la  urbani tzació del  qual  està
progressant a bon ritme.

Un manat  de grues anunc ien sense par lar  e ls  nous
habitatges que aviat ocuparan famíl ies d’aquí i  també
d’altres llocs que han optat per afincar-se entre nosaltres
perquè han trobat a Riudoms tots els avantatges que
satisfan les seves il·lusions. A no trigar, començaran altres
obres municipals, continuadores de les que han fet possible
la nova realitat de Riudoms tal com avui la coneixem.

Aquestes obres ens acosten cada vegada més a l’ideal de
poble pel qual estem treballant des de fa anys: ben dotat
d’equipaments i  serveis, diversif icat en les formes de
guanyar-se la vida, equilibrat en la balança de fluxes laborals
entre els que venen a treballar aquí i els que van a treballar
fora vila i, per sobre de tot, conservant la qualitat dels
pobles on la dimensió humana és la unitat de mesura de
les distàncies, de les amistats i de la convivència.
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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 de 17 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).
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La Plaça de l’Arbre canviarà

Millores al Nucli Antic
Els tècnics municipals ja treballen en la
redacció de dos projectes de millora del
nucli antic.

L’arquitecte prepara la remodelació integral del
carrer de l’Arenal que inclourà la renovació de
les xarxes d’aigua potable i clavegueram, de
tot l’enllumenat públic i la millora del ferm actual,
respectant l’estil propi de la part més antiga
del poble, però condicionant-lo de forma que
els vianants de totes les edats tinguin garantida
la seguretat i comoditat. El projecte també
inclourà una canonada soterrada d’aigües
pluvials, per reduir els inconvenients que es
produeixen cada vegada que plou.

L’enginyer prepara la renovació i millora de
l’enllumenat públic dels Carrers Major, de

les Galanes, Gaudí i de les Travessies de

la Font, dels Enamorats, Maragall i dels

Fadrins.

Aquestes obres representen la primera part
de les millores previstes en aquesta zona
del poble i, en anys successius, s’aniran
estenent a la resta de carrers.

Tan aviat com els tècnics acabin la seva
feina, posarem a informació pública els
projectes per tal de recollir totes les
aportacions que hi vulguin fer els
riudomencs.

S’ha encomanat a l’arquitecte japonès Hiroya

Tanaka el projecte d’enjardinament de la Plaça
de l’Arbre, considerablement ampliada des de
fa poc temps.

Tanaka és un incondicional admirador de
Gaudí i col·laborador de l’Ajuntament de
Riudoms en tots els temes que hi tenen
relació.

És autor dels plànols de les principals obres
de Gaudí, exposats a la golfa de la Casa

Gaudí.

Pel que fa a la remodelació de la Plaça de
l’Arbre, Tanaka presenta una proposta que
combina alguns elements de la sensibilitat
oriental amb l’indiscutible amor per la natura
del genial arquitecte riudomenc.

D’alguna manera pretén palesar l’admiració
del Japó per Gaudí, arrelant, a pocs metres
de casa seva, simbòlics elements vegetals
d’aquell país, erigits com a homenatge
permanent al gran mestre riudomenc.

Vista aèria actual de la Plaça de l’Arbre.

Per la seva situació estratègica en la recollida d’aigües, l’Arenal serà el primer
carrer en què es farà una actuació integral.
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Coaliment
s’instal·larà a
Riudoms

L’empresa Coaliment Penedès S.A., majorista de productes
alimentaris, ha adquirit uns terrenys al Polígon Industrial El Prat on
s’implantarà properament. Actualment es troba ubicada a la zona
industrial del C/ Pintor Fuster de Reus i deixarà les antigues
instal·lacions per traslladar-se al nostre poble.

Aquesta empresa, de capital autòcton i amb una plantilla de 60
persones a l’hivern i 90 a l’estiu, representa una nova oportunitat de
treball pels veïns de Riudoms.

Per altra banda, aquesta decisió no representa cap conflicte
mediambiental ja que es tracta d’una empresa amb una activitat
respectuosa amb el seu entorn. A més, ens demostra un cop més que
Riudoms reuneix bones condicions per a la implantació empresarial,
tant pel que fa a les comunicacions, com als serveis que ofereix.

Noves bateries de contenidors
Les noves bateries de
contenidors soterrats estan
ubicades una a la Plaça de l’Arbre

i l’altra a les Escoles Velles, en la
intersecció del c/ Dr. Fleming i c/
de la Sardana, amb una millora
notòria d’aquell espai. Consten de
5 dipòsits independents de rebuig,
altres envasos, paper i cartró,
vidre i matèria orgànica i es
podran començar a utilitzar a
principis de febrer. L’empresa
Hèlix passarà per les llars de la
zona d’influència, de porta en
porta, per explicar aquest nou
servei i la necessitat de continuar
fent la recollida selectiva de les
escombraries. És necessari que
els usuaris i les usuàries siguem

el més estrictes possible amb les
indicacions que hi ha en cada una
de les boques de les bateries i no
barregem les escombraries. Així, a
més de complir els objectius,
s’aconsegueix que el cost del
tractament sigui el més petit
possible. Com més rebuig es recull
i menys seleccionats estan els
residus, se’ns penalitza en el cost
de reciclatge.

Per aquest any 2004 s’han
pressupostat 4 bateries més per
continuar amb el compromís adquirit
de fer a Riudoms una recollida selectiva
de les escombraries que sigui eficaç i
a la vegada còmoda, a través de més
bateries soterrades al casc urbà. Les bateries de les Escoles Velles, just abans d’estrenar-les.

L’Ajuntament ha decidit assumir directament les activitats de
manteniment i gestió del cadastre. Fins ara aquesta tasca la feia
una empresa forània que atenia el públic els dimarts a les pròpies
dependències municipals.

La decisió de fer-ho amb els mitjans propis, tan de personal com
de suport tècnic, s’ha près per diferents motius. D’una part perquè
ampliarem l’horari d’atenció al públic, la qual cosa suposarà més
comoditat als contribuents.També aconseguirem una major agilitat
en el creuament de dades entre els diferents serveis municipals
que gestionen informació relativa a les propietats immobiliàries.

Aquest fet comporta una adequació del servei a la realitat actual
de Riudoms, caracteritzada per un increment remarcable de la
dinàmica immobiliària, a la qual l’administració ha de donar
resposta àgil i rigorosa, posant els mitjans i les tecnologies més
modernes al servei dels contribuents.

Tot plegat té com a objectiu una agilització del manteniment del
cadastre de manera que les variacions que s’hi produeixin es vegin
reflectides a la major brevetat, en benefici de tothom.

Gestionem el
cadastre

Després de sol·licitar-ho al
Departament de Justícia i
Interior, l’any 1999 Riudoms,

Les Borges del Camp i

Riudecols es van agrupar per
tal de millorar el servei que
oferien els seus jutjats de pau.
En aquesta agrupació
darrerament també s’hi ha
afegit Vinyols i Riudecanyes l’ha

sol·licitat.  Aquest servei disposa
d’un oficial i un agent que treballen
en una oficina in-dependent al
nostre poble tres dies a la
setmana i compten amb un
vehicle per a desplaçar-se als
altres municipis la resta dels dies.

Això suposa una sèr ie de
benef ic is pel  poble.  D’una

banda, facilita al públic que les
gestions que hagin de fer als
jutjats es puguin fer al propi
municipi i amb personal provinent
del Departament de Justícia, i així
s’obté una major agilitat en la
tramitació.  Paral · le lament,
aquest fet representa un pas
més per a posicionar Riudoms

com un centre de serveis pels pobles
del nostre voltant.
Les despeses en personal  i
manteniment del vehicle van a
càrrec del Departament de Justícia,
mentre que l’Ajuntament aporta el
local i assumeix el cost del mobiliari
i el manteniment, per la qual cosa
va rebre una subvenció de 5.874˛
l’any 2003.

Jutjats de Pau
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Riudoms sona a Sacaires
Arribada la setmana dels barbuts,
toca fer la nostra Festa Major
d’hivern, la Festa Major de Sant
Sebastià, i com en les últimes cinc
edicions, també hem pogut gaudir
d ’un programa de festes on
predomina la música tradicional
dels sacs de gemecs. Els actes
van començar el dissabte 24 al
vespre amb una xerrada sobre els
Balls de Bastons a Catalunya a la
Sala d’actes de la Casa de
Cultura, a càrrec de Robert Rovira
i Àngel Vallverdú, president i
secretari, respectivament, de la
Coordinadora Catalana de Balls

de Bastons de Catalunya, acte
que va donar pas a la inauguració
d’una exposició de fotografies i
bastons dels diferents grups que
hi ha escampats per tot Catalunya.
Aquesta exposició romandrà a la
Casa de Cultura fins el dia 1 de

febrer. Els actes van continuar a les
deu de la nit amb un concert de música
tradic ional  a càrrec dels grups
Bufalodre (Valls), Anton Varela (Galícia)
i Xeremiers de Son Roca (Mallorca),
que van oferir als assistents música
tradicional dels territoris respectius.

Durant el matí del diumenge, i mentre
se celebrava la Missa,  es varen
concentrar els grups de sacaires al
voltant de la Plaça de l’Església, fins
que es va donar inici a la processó en
honor a Sant Sebastià màrtir, que va
ser precedida pels grups de sacaires i
per la Germandat Ecce-Homo  de
Tarragona. En acabar la processó, els
diferents grups van oferir les seves
respectives exhibicions a l’entarimat
que hi havia instal·lat a la plaça, mentre
el grup Balls de Bastons de Cambrils

delectava amb les seves danses el
nombrós públic assistent. Val a dir que
van participar-hi un total de 16 grups
de sacaires i de procedència variada,
ja que venien de llocs com l’Aragó,
Mallorca i Galícia. A les cinc de la tarda
van oferir les seves últimes actuacions
a l’ermita de Sant Antoni.

Per a culminar i cloure els actes de la
Festa Major de Sant Sebastià 2004 i
VI Trobada de Sacaires, el Cor Jove

de l’Escola Municipal de Música va
ofer i r  un esplèndid concert  a
l’Església, just acabada la missa, sota
la direcció de Violant Sarrà. Set peces
van formar part del repertori, ofert en
aquesta ocasió per les solistes Tamar
Molina, Laia Nomen i Glòria Coll, amb
Caterina Blanco al piano.

Tots els grups de Sacaires, el grup Balls de Bastons de Cambrils i la Germandat Ecce-Homo es
van fer la foto de record a la Plaça de l’Església.

Al Centre Riudomenc, en un dels moments de les actuacions del grup de sacaires Xeremiers de
Son Roca (Mallorca).

Tots els grups  que
van participar en
la IV Trobada de
Sacaires  durant la
Festa Major de
Sant Sebastià 2004
van finalitzar la
seva actuació
junts a l’Ermita de
Sant Antoni. A la
foto, un dels grups
durant la seva
actuació.
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) conjuntament amb el
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
ha posat en marxa un procés de legalització de remolcs agrícoles i de maquinària
agrícola remolcada –és a dir, tota aquella maquinària que es pot acoblar a un
tractor- que circulaven amb data anterior al 31 de desembre de 1986.

El primer pas és presentar una sol·licitud al Registre Oficial de Maquinària

Agrícola (ROMA) de cadascuna de les delegacions territorials del DARP,
adjuntant una declaració jurada o un certificat expedit per l’ajuntament d’on
pertanyi l’explotació agrícola a la qual és destinat el remolc o maquinària agrícola
remolcada. La data límit per presentar les sol·licituds és el 15 de març.

Després de les comprovacions adients, el ROMA en qüestió expedirà un
certificat on constarà que aquell vehicle agrícola no hi està inscrit. També facilitarà
una còpia de la declaració jurada o del certificat de l’ajuntament al titular.

El següent pas és que el titular del remolc o maquinària agrícola remolcada es
posi en contacte amb un tècnic competent perquè li entregui un certificat de
característiques tècniques que necessitarà, juntament amb la documentació
esmentada, per a obtenir la tarjeta ITV del vehicle agrícola.

Per la seva banda, les estacions mòbils ITV contactaran amb el titular per
comunicar-li la data, l’hora i el lloc on l’ha de portar.

Després d’això, el titular amb la tarjeta ITV i la corresponent sol·licitud inscriurà el
seu remolc, semiremolc o maquinària agrícola remolcada al ROMA i posteriorment
sol·licitarà la matriculació del seu vehicle a la Direcció General de Trànsit.

Cal no desaprofitar aquesta darrera oportunitat de l’Administració de regularitzar
la situació dels remolcs o maquinària agrícola remolcada que, per la raó que
sigui, encara avui no es trobin matriculats.

Regularització de remolcs agrícoles i
maquinària agrícola remolcada

La composició dels diversos jurats estarà formada per un membre del
CEIP Beat Bonaventura Gran, un membre de l’IES Joan Guinjoan, un
membre de l’Ajuntament de Riudoms, un membre del Centre d’Estudis

Riudomencs Arnau de Palomar i un professional independent. El termini
d’admissió finalitza el 14 d’abril i l’acte públic de lliurament de premis tindrà
lloc divendres 23 d’abril a la Casa de Cultura Antoni Gaudí i Cornet.

Convocatòria dels Premis Arnau
de Palomar 2004

Centro Riudomense
Durant l’Any Gaudí, l’Ajuntament va creure interessant disposar de
les dependències i instal·lacions de l’edifici Centro Riudomense, per
tal d’aprofitar-ne les seves condicions d’ equipament, dimensions i
situació, molts aptes per els usos múltiples d’aquella celebració.

Durant tot l’Any Gaudí s’hi van portar a terme un bon grapat d’actes,
tant activitats promogudes pel propi Ajuntament com altres que
puguéssin donar servei a entitats locals. Per aquesta raó, l ’
Ajuntament va signar un contracte de lloguer d’una part de l’ edifici
conegut com a Centro Riudomense amb la seva propietària,  a
comptar des del dia 1 d’agost de 2002.

Un cop acabat l ’Any Gaudí va disminuir l ’ús habitual de les
instal·lacions, representant una despesa excessiva en comparació
del rendiment que se n’obtenia. Aquesta situació ha fet reconsiderar
el lloguer a l’ Ajuntament i aquest ha acordat amb la propietat
rescindir el contracte, la qual cosa s’ha fet efectiva el darrer dia 1
de febrer.

En el futur, l’Ajuntament té la voluntat que, sempre que hi hagi entesa
amb la propietat, i davant d’actes d’ interès públic en que fos
necessari utilitzar un lloc d’aquestes característiques, llogar d’ una
manera puntual aquestes mateixes dependències.

Josep Solórzano, autor i intèrpret de la
música de la sèrie de TV3 L’un per l’altre

A banda de dirigir l’Escola Municipal de Música de Riudoms, Josep Solórzano
és autor de músiques per a la televisió, el cinema i el teatre. D’entre les
últimes incursions fetes en aquests camps, en destaquen la sintonia i
músiques de la nova sèrie de TV3 L’un per l’altre, protagonitzada per Jordi
Sánchez i Mònica Glaenzel. Anteriorment havia estat també autor i intèrpret
d’un capítol musical de Plats Bruts i havia compost i dirigit les músiques per
a la paròdia Bon cop de dance dels 20 anys de TV3 celebrats al Palau Sant
Jordi. Ha posat música al llargmetratge Els Joves, de Ramon Termens, que
s’estrenarà el mes de març, i al TV Movie d’Orestes Lara Estocolm, que
emetrà TV3 en la propera temporada. En els últims mesos també ha creat
les músiques del muntatge audiovisual El segle de les dones, dirigit per
Pere Planella i realitzat al Liceu de Barcelona, i les músiques del muntatge
teatral Daaalí, de la Companyia NCK. A més a més, durant les temporades
2002-03 i 2003-04, ha treballat sota la direcció de Sergi Belbel com a
responsable de banda sonora i so al cicle teatral de nous autors T6 a la Sala
Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. El fet de tenir-lo entre nosaltres és
una garantia de la qualitat de l’ensenyament de la nostra Escola de Música.

L’Ajuntament de Riudoms i el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar
convoquen els Premis  Arnau de Palomar 2004, que arriben ja a la catorzena
convocatòria, en les categories d’investigació, recull fotogràfic, pintura i narrativa breu.

Els participants que optin al premi d’investigació hauran de presentar un treball
d’investigació sobre qualsevol camp científic referit a la vila de Riudoms o a
un àmbit més ampli que l’inclogui de manera destacada. Aquest premi  consta
d’una borsa de 1000˛.

El premi pel recull fotogràfic, pel qual s’estableix una borsa de 700˛, ha de
reproduir monuments, edificis i elements arquitectònics singularitzats, oficis
artesanals o qualsevol altre tema d’interès referent a Riudoms o el seu terme
municipal.

La categoria de pintura concedirà un primer premi, dotat amb 450˛, i d’entre
les no premiades, un premi de promoció local, dotat amb 240˛, a un artista
resident a Riudoms.

Pel que fa a la narrativa breu, poden participar-hi els residents a la província
de Tarragona, de qualsevol edat. Es concedirà un primer premi de 200˛, i
d’entre les obres no premiades un premi de promoció juvenil dotat amb 150˛.

Josep Solórzano donant classe a una alumne de l’Escola .
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‘ RIUDOMS ES MOU ’

J. V. MIR ARNER

REGIDOR D’ACTIVITATS I SERVEIS PÚBLICS                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ TERRITORI I PAGESIA ’

La coalició de l’equip de govern
CiU-PPC en aquesta legislatura ja
estem complint part del nostre
programa electoral.

Iniciem el projecte del Pla Especial
de Millora Urbana del Nucli Antic
d’una superfície de 68.792 m˝,
projecte que fa dos anys que es va
esbossar.

S’està treballant en el projecte de
condicionament del primer carrer
del Nucli Antic, que serà l’Arenal.

Es fa el projecte d’enllumenat
públic al C/ Major, de les Galanes,
Gaudí, Travessia dels Enamorats,
de la Font, de Maragall i dels
Fadrins.

Iniciem el projecte per a
l’embocadura del Barranc del
Portal.

S’està fent el projecte pel
desviament del rieró del Molí de
Vent fins a la riera de Maspujols que

En les darreres eleccions a
Cambres Agràries es va registrar
una disminució del 22% dels
pagesos censats i amb dret a vot.
Aquesta retallada tan important en
només 5 anys seria encara més
greu de cara al futur, si tinguéssim
en compte l’edat de les 180
persones pageses de Riudoms.
Podríem fer un recompte dels joves
de menys de 30 anys que continuen
la feina dels pares al camp,
segurament  molt pocs, i de nous
pagesos que han muntat una nova
empresa agrària, d’aquests
probablement  no en trobaríem cap.
També ens ajudaria a avaluar la
salut del sector veure finques, qui
les cuida, com estan agrícolament.
Podem agafar l’exemple d’una
finca amb dotze veïns: dues
finques veïnes són de constructors
d’obres, tres estan abandonades,
tres més les porten gent jubilada,
dues les porten gent que fan una
altra feina principal i van a la finca
el cap de setmana, una és d’una
empresa de jardineria i la fan servir

de viver i a l’última  hi ha una granja
fora d´ús (Aquesta finca existeix i
les dades de les veïnes són certes).

Resumint: continuïtat pagesa nul.la
, un panorama difícil per un sector
envellit, condemnat a desaparèixer
si res no canvia, un futur amb un
terme parcel.lat, abandonat o ple de
tanques, amb els camins que
condueixen a les mines
desapareguts o fets malbé entre
d’altres destrosses.

Segurament tornarem a tenir
trossos de terra adquirits amb
diners provinents de la construcció
o similars i la resta en petites
parcel.les per la gent del cap de
setmana. Mentrestant la pagesia ,
un sector capdavanter no fa pas
gaires anys al nostre poble, va fent
una lenta però imparable davallada.

Calen mesures ràpides i viables a
curt termini per a revitalitzar aquest
sector. Altrament potser ja no hi
serem a temps.

Una de les exigències que els
ciutadans fan als seus gestors públics
és que «el seu poble» es mostri actiu
i  sigui capaç d’anar donant solucions
reals als problemes i necessitats que
van sorgint en una societat viva i
dinàmica com és la riudomenca. En
aquests moments el nostre poble es
troba en «el punt de mira» de no
poques poblacions del nostre entorn
que observen, amb sana enveja, com
entre la iniciativa pública i la privada
estem aconseguint un Riudoms cada
vegada millor i més pròsper.

La urbanització de la Mola i la de la
Font Nova han permès obrir nous vials
i ampliar noves zones verdes i
d’equipaments fonamentals  per a
millorar la qualitat de vida dels
riudomencs. Per altra banda, ara
veiem que aquestes urbanitzacions
han estat el pas previ a la important
activitat constructiva que en aquestes
zones s’està desenvolupant.

Igualment significativa és l’activitat que
s’està realitzant en el polígon «El Prat»,

on en pocs mesos es faran realitat més
de 100.000m˝ de sòl industrial, així com
les noves rotondes per a regular l’accés
al polígon i al casc urbà. Si la notícia de
l’arribada de l’empresa «Grupo Castilla»
va ser important, us podem confirmar
que la implantació de noves indústries
no es farà esperar i que «Coaliment
Penedès», una empresa dedicada a la
distribució alimentària amb més de 60
llocs de treball, s’instal·larà en aquest
polígon. La demanda és constant  i, per
això, en poc temps està previst que
s’iniciïn els tràmits d’aprovació del
projecte de reparcel·lació del futur polígon
industrial «Planes del Roquís» amb més
de 240.000 m˝.

Però els projectes públics
(modernització dels carrers del casc
antic, perllongació de l’Avinguda
Germans Nebot,  nous equipaments,
etc.) no s’acaben i  de ben segur que
en el futur  seguirem donant resposta
als nous reptes que es van presentant,
possiblement  amb encerts i errors,
però amb la clara voluntat de seguir
treballant per a tothom.

La Llei municipal i de règim local de
Catalunya obliga als ajuntaments de
més de 5000 habitants, que és el cas
nostre, a celebrar sessions plenàries
amb caràcter ordinari cada dos mesos
d’acord amb un calendari de dies i
hores concrets que s’estableix a inici
dels quatre anys de mandat. A
Riudoms, en el primer ple d’aquest
mandat vam establir que aquests plens
es farien el tercer dijous de cada mes
senar, a les 9 del vespre. La llei vigent
també preveu que l’alcalde pot
convocar plens extraordinaris a
iniciativa pròpia o bé per petició
expressa d’un mínim d’un terç dels
regidors de la corporació.

Les sessions plenàries ordinàries
serveixen, d’una banda, per tractar i
debatre qüestions resolutives, és a dir,
aquelles propostes que presenta el
govern i que són preceptives de ser
aprovades per ple. D’altra banda, també
serveixen per tractar qüestions de
control de l’actuació del govern i
participació. És a dir, totes aquelles
qüestions que els grups de l’oposició

poden presentar en forma de moció,
pregunta o prec per controlar l’acció del
govern o per presentar iniciatives
perquè el govern les dugui a terme.

Doncs bé, quan encara no portem ni
un any de mandat, l’alcalde ja ha
incorregut de manera deliberada en el
primer incompliment. Dijous 15 de
gener tocava ple ordinari i l’alcalde el va
suspendre al.legant que no hi havia
temes a tractar.

Davant aquesta excusa de mal pagador,
vam reclamar per escrit. En primer lloc,
perquè era obligatori convocar-lo per no
incomplir la llei, i, en segon, perquè el
Grup Municipal d’ERC-AM sí que teníem
temes per tractar. Ja havíem registrat 6
mocions a la Casa de la Vila i teníem un
grapat de preguntes relatives a les
últimes accions del govern. Vam advertir
l’alcalde que si no convocava el ple
estaria incomplint la Llei vigent i la seva
resposta ha estat el silenci. Una nova
mostra de menyspreu cap a la llei, cap
a la ciutadania, cap a ERC i ara també
cap al PSC .

‘ RESULTATS DELS
TREBALLS QUE ES FAN ’

es farà paral·lel al camí de les
Passeres. Una vegada executada
aquesta obra, ens facilitaran el
projecte previst en el tram que
passa paral·lel a les Parcel·les
Ferran.

A grans trets, dono una petita
informació d’allò que s’està fent, en
propers butlletins continuaré
informant.

L’equip de govern treballa i del
treball s’obtenen resultats, partint
que no estem fent allò que volem,
sinó allò que podem.

‘ EL GOVERN MUNICIPAL NO
CONVOCA EL PLE ORDINARI
DEL MES DE GENER ’
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Entrevista al  CERAP

D’on va sortir la idea de crear el CERAP?
Bé, això potser s’hauria de preguntar a la gent que hi havia al seu moment
però diguem que el concepte que jo en tinc parteix de l’any 1973. Es va
crear la Junta Promotora del Museu Històric Municipal, que era una mi-
queta una tapadora per crear una entitat que llavors no s’hagués acceptat.
Llavors l’any 78, passat el temps de la dictadura i amb el ressorgiment
d’entitats noves, es crea el Centre d’Estudis, que es va dir Centre d’Estudis

com es podria haver agafat qualsevol altre nom com ara casal.

Quines seccions tenia al començament i quines es van anar afegint?
Llavors hi havia més temes de temàtica cultural. O sigui, per seccions, hi
havia una secció d’arqueologia, una d’estudis històrics i socials, hi havia
una secció de numismàtica… Potser de les que hi havia llavors la que
queda encara és la secció de muntanya i la revista Lo Floc. El centre com
a Centre es crea el desembre del 78 i la revista Lo Floc surt el 79, que ha
estat una miqueta la veu de l’activitat que s’ha anat portant aquí al Centre.

Quines són les activitats més exitoses pel que fa a l’assistència?
Normalment si nosaltres féssim activitats pròpies d’un centre d’estudis
potser no tindríem el número de socis que tenim avui en dia. Llavors això

ja ho hem de barrejar amb activitats que siguin una mica més lúdiques.
L’any 92 es va crear la Colla de Diables de Riudoms i aquest va ser el
primer boom de gent nova que va venir al Centre. Ara la secció que està
funcionant bastant bé és la secció de muntanya, que es va tornar a
recuperar l’any 92. Com a cosa anecdòtica tots els treballadors de palmeres
són gent que van fer escalada aquí al CERAP. L’altre secció que fa molts
anys que funciona és la secció d’escacs. La vam començar l’any 80 el
Grup de Joves i tenim un equip que juga a segona categoria territorial. De
l’any 80 que hem anat fent el Campionat Local d’Escacs que es va dedicar
a la memòria d’Enric Cardona, perquè ell tenia 84 anys i venia a jugar
amb nosaltres pels pobles.

Col·laboreu amb entitats del poble i de fora vila?
Aquí al poble potser amb l’entitat que s’ha col·laborat més és amb la Colla

Gegantera. Des de fa 2 o 3 anys es col·labora pels reis, on hi acudeixen els
Diables. Llavors quan van fer l’aniversari amb la Colla Gegantera hi va haver un
intercanvi: els Gegants van venir el dia del correfoc i nosaltres els hi vam fer un
acte el dia del seu aniversari. Enguany col·laborarem amb la Festa Internacional

dels Gegants. També es col·labora amb l’AMPA del Col·legi Beat Bonaventura

Gran. Amb les altres entitats més que res s’ha col·laborat amb l’organització del
Parc Infantil o alguna cosa així. De fora vila es col·labora amb entitats que pertanyen
a les federacions a què estem inscrits: de fotografia, muntanya, escacs, de
diables… Normalment sempre hi ha una trobada per parlar dels temes que afecten
a tothom i llavors sempre s’acorda participar en alguna cosa conjuntament.

Rebeu alguna altra subvenció, a part de la de l’Ajuntament?
El finançament bàsic que tenim nosaltres és les quotes que paguen els socis.
Això és el nostre mitjà de subsistència. El fet de tenir un local propi t’ajuda a reduir
una mica la despesa que tindries si tinguessis un lloguer o alguna altra cosa. A
banda de la de l’Ajuntament, es reb una subvenció bastant important de Diputació
i una de la Generalitat per a la revista. A banda d’aquestes hi ha algunes aportacions
voluntàries d’alguns socis que acaben de complementar una mica.

Cap a on es dirigeix la vostra entitat?
Això ho hauran de decidir la gent que en el seu moment hi hagi. Sempre dependrà de la
gent que hi hagi, de la voluntat de treball que tingui i les ganes de tirar projectes nous
endavant. Les nostres aspiracions són poder consolidar l’espai que tenim i aconseguir -ne
de nous perquè la nostra idea és que cada secció tingui un lloc propi, assolir-ne un de més
gran que aquest on tenir un espai adequat a cada secció.

Joan Francesc Mestre Mas,  president del CERAP (Centre
d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar


