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RIUDO   S
Butlletí d’Informació                       unicipal

Es renova la xarxa del Pantà de
Riudecanyes

Aquests dies el Pantà de Riudecanyes presenta el seu nivell màxim d’embassament.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes suportarà la despesa
equivalent al 13% del cost de l’obra i al 20% del cost de les expropiacions,
properament s’iniciaran les obres d’automatització i renovació del canal vell d’aquest
Pantà. La Generalitat de Catalunya es farà càrrec del 20% a fons perdut i SEIASA
NORDESTE, S.A. aportarà la resta.

La previsió de la inversió a realitzar fa un total de 10.850.000 euros. El repartiment de
l’aportació que ha d’assumir la Comunitat de Regants es fixa de la següent manera:
propietaris dels drets de reg (67,5%), titulars de concessions administratives (32,5%)
distribuïdes de la següent manera: Ajuntament de Reus (28,93%), Ajuntament de Riudoms
(2,42%), Ajuntaments de Vila-seca i Salou (0,89%) i Ajuntament de Riudecanyes (0,27%).

L’Ajuntament de Riudoms propietari de 84 drets de rec  i  de  la concessió de 182.500 m3
anuals farà una aportació de 219.258,3 euros.
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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

Fa setze mesos posàvem la primera pedra de la residència geriàtrica de Riudoms.

Molts mesos abans, quan ens vàrem plantejar la conveniència de disposar d’aquest servei tan necessari, vàrem
visitar personalment molts altres centres de Catalunya i València,  per tal de conèixer de primera mà el funcionament,
les instal·lacions, els problemes i solucions que cada un tenia.

Així vàrem fixar els criteris d’allò que volíem per a Riudoms. La nostra residència  havia de reunir unes condicions
imprescindibles:

●  Havia de ser d’una gran qualitat, tant d’instal·lacions com d’atenció als usuaris.
●  La volíem per a tothom, sense excepció. Tots els riudomencs tenen la possibiltat d’utilitzar aquesta residència

sense cap mena d’exclusió social, econòmica, ni de cap tipus.
●  Calia aconseguir la col·laboració d’un grup professionalment solvent que garantís un servei de primera qualitat.
●  Volíem que donés un ample ventall de serveis i atencions a la gent gran de tot el poble, oferint serveis més

enllà del propi edifici.
●  Volíem un espai ampli, de dimensions generoses, ben comunicat, de fàcil accés, amb jardins propis o propers,

assolellat, etc.

A partir d’ara, ja no haurem de marxar lluny del poble quan ens calgui una major assistència personal.

Hem fet realitat una nova fita a Riudoms. Aquesta és una obra molt i molt necessària, amb un alt contingut de
solidaritat cap a la nostra gent gran. És de justícia reconèixer que havíem de donar solució a la demanda de moltes
famílies, les quals, a partir d’avui, tindran l’absoluta seguretat que disposaran d’unes condicions òptimes per atendre
els familiars propis.

Aquesta és una bona notícia. Prova superada.
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Es renova la xarxa del Pantà de
Riudecanyes

Subvencions i ajuts per a la
rehabilitació d’habitatges antics
Un any més l ’Ajuntament de
Riudoms concedeix  a judes
econòmiques als propietaris
d ’ h a b i t a t g e s  a n t i c s  q u e
opten per restaurar- les i  té
p r e v i s t a  u n a  p a r t i d a  d e
2 4 . 0 0 0  ˛  a l   P r e s s u p o s t
Municipal  per a l ’any 2004
dest inada exc lus ivament  a
aquest propòsit .  Cal tenir en
compte que e ls  hab i ta tges
objecte de l ’ajut han de tenir
una antiguitat mínima de 50
anys i que l ’àmbit d’aplicació
é s  t o t  e l  n u c l i  u r b à  d e
R i u d o m s  d ’ a c o r d  a m b  l e s

D’acord amb la informació facilitada per
l’administrador de la Comunitat de Regants,
les obres d’automatització i renovació del
canal vell del Pantà de Riudecanyes
suposaran una inversió de 10.850.000 ̨ .

La Comunitat de Regants del Pantà
de Riudecanyes suportarà el 37%
d’aquesta despesa. SEIASA
NORDESTE, S.A. aportarà el 67%
restant, amb la condició que recuperarà
la totalitat de l’aportació a partir del 26è
any de fetes les obres i fins al 50è. El
reemborsament es farà per
aportacions i subvencions d’altres

organismes  i la diferència restant anirà
a càrrec de la Comunitat de Regants
del Pantà de Riudecanyes.

L’aportació que ha d’assumir
l’Ajuntament de Riudoms en el
primer pagament és de 48.080 ˛ i
la quantitat de 219.258,3 ˛
corresponent al segon pagament.
Aquest import de 219.258,3 ˛
caldrà repartir-lo en quotes anuals
al llarg de 25 anys a raó de 8.770,3
˛ cada any, pagant-se la primera
quota d’aquí a 26 anys i en anys
successius les següents.

Consell d’Alcaldes
Riudoms va ser el poble escollit per a celebrar-hi el darrer Consell d’Alcaldes del Baix
Camp. Aquest ens, que agrupa tots els alcaldes del Baix Camp, va posar de manifest
la necessitat de realitzar diferents estudis per a determinar quines han de ser les futures
actuacions del Consell Comarcal i quines han de ser les demandes a realitzar des del
Baix Camp a la resta d’administracions públiques.

El primer dels estudis s’encarregarà amb la finalitat de valorar la construcció d’un segon
hospital comarcal en un espai que pugui satisfer les necessitats dels diferents nuclis de
població de la Comarca. Les conclusions d’aquest estudi es tractaran conjuntament amb
l’empresa pública d’àmbit sanitari SAGESA de l’Ajuntament de Reus.

En un altre punt de l’ordre del dia es va aprovar estudiar la realització d’un pla de
neteja d’abocadors incontrolats, així com un projecte de gestió de residus especials
amb minideixalleries mòbils per a aquells municipis de reduïda població.

Es va posar de manifest també la necessitat de realitzar una demanda a la Generalitat perquè
es portin a terme noves actuacions de millora de les infrastructures viàries de la comarca. Les
demandes presentades a la Generalitat incorporen la necessitat d’ampliació de la carretera
T310 en el seu tram entre Reus i Riudoms, així com la millora de l’accés des d’aquesta
carretera a la variant de Reus (per tal d’evitar accedir-hi des de la rotonda de Misericòrdia).

N o r m e s  S u b s i d i à r i e s  d e
Planejament.

Les bases per a l’atorgament
d ’aques tes  subvenc ions  i
ajuts estan a disposició de
qua lsevo l  pe rsona  que  h i
pugui estar interessada. Els
supòs i t s  i  impor t s  de  l es
subvenc ions  són  compa -
tibles amb altres ajuts de la
Generalitat. L’objectiu és la
m i l l o ra  de  l es  cond i c ions
d’habi tab i l i ta t  i  compensar
costos de rehabilitació.

Així doncs, l’Ajuntament de Riudoms
aportarà un total de 267.338 euros a
les obres de millora del canal vell del
Pantà de Riudecanyes. Aquest canal,

juntament  amb l’aigua dels diferents pous i mines
municipals i l’aigua del minitransvasament,
garanteixen el necessari subministrament
d’aigua per a la població de Riudoms.

D’esquerra a dreta: Josep M. Vallès, Robert Ortiga President
del Consell Comarcal i alcalde de Les Borges del Camp, i
Robert Benaiges, alcalde de Cambrils.

P R E S S U P O S T
Previsió de la inversió:
Import de les obres 8.000.000 €
Revisions de preus, direcció d’obra, etc. 2.850.000 €

TOTAL 10.850.000 €

Cost de l’obra 10.692.120 €
El valor de les expropiacions 157.914,19 €

TOTAL 10.850.034,19 €

AJUTS I SUBVENCIONS
Obres d’enderroc i nova construcció: es concedirà un 10% del pressupost d’execució
material fins un màxim de 4.300 €

Reformes parcials: es concedirà 450 € per cada 6.000 € del pressupost d’execució
material fins un màxim de 2.700 €.

En el cas d’obres d’enderroc total i nova construcció en el qual el propietari sigui menor
de 30 anys, s’incrementarà la subvenció màxima establerta en 1000 €.

Si l’obra és la substitució de la canalització de les aigües pluvials provinents de patis,
terrasses i/o teulades dels habitatges, connectades directament a la xarxa de clavegueram,
per conduir-la a la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, o directament a la via pública
mitjançant baixant a ran de superfície, la subvenció s’incrementarà entre 300 i 900 €

La renovació o millora de façanes:
Amb caràcter general s’aplicarà una bonificació del 100% de l’ICIO
L’import de la subvenció estarà en funció de l’obra: pintar (1,50 €/m2),
pintar i arrebossar (2,50 €/m2) i altres tractaments costosos (4,00 €/m2).
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«Ke fem ke diem» a Ona Riudoms
«Ke fem ke diem» és l’informatiu
local d’Ona Riudoms, al 98.6 FM,
dels dissabtes a la tarda. Un
programa on «les informacions es
diuen tal com són».

Conduït habitualment per Maite i
Ester Aulès, Alba Palma i Guillem
Duran, el noticiari va començar per
Sant Joan de l’any 2002 amb un
programa pilot amb Pere Jesús
Domínguez com a tècnic. A més
d’aquest, Carles Ferrant i Salvador
Olivé són els altres tècnics que han
tirat endavant el programa.

«És molt divertit gravar falques.»
Ester

La idea original de fer un
informatiu no ha canviat però poc
a poc ha anat evolucionant i ara
les notícies de les diferents
seccions tenen com a referent
Riudoms i rodalies. Perquè, com
diu l ’Ester, «aquí també en
passen, de coses».

Comença el programa. Avui, a la
part tècnica, hi trobem Xavi Gallego
i Moisès Sales. L’Ester fa una petita

reflexió d’alguna notícia polèmica
de la setmana, encara que sigui
d’àmbit internacional, i segui-
dament vénen els titulars de les
notícies locals. Així ja ens fem una
idea del que ha passat durant la
setmana pel que fa a política
municipal o de les activitats de les
entitats pel cap de setmana. La
Maite segueix amb la secció

A l’hivern Jaume Papió Mestre
compagina el cultiu de la carxofa
amb el del calçot, continuant amb
l’explotació familiar del seu pare,
Bonaventura Papió. Calçots Papió
estan inscrits a la Indicació
Geogràfica Protegida «Calçot de
Valls», que és un reconeixement
concedit per la Unió Europea que en
valora l’origen i la qualitat. És gràcies
a aquesta distinció que la família
Papió i Mestre participa en el concurs
de cultivadors de calçots de la Festa
de la Calçotada de Valls des dels
seus inicis, quan la I.G.P. Calçot de
Valls era encara Denominació de
Qualitat Calçot de Valls, i en aquest
temps han obtingut 11 premis.

El cultiu del calçot a les nostres
comarques ha agafat més força des
de fa uns anys amb la popularització
de la calçotada. Al nostre poble no
se’n deien calçots sinó ceballots i anar
a fer la «ceballotada» era la típica
manera de reunir-se una família
pagesa un diumenge d’hivern. La
família Papió i Mestre produeix
calçots des de 1979, millorant-ne la
qualitat any rere any. «Hem estudiat

les diferents varietats, el conreu
de la terra, els adobs, el sistema
de reg, la quantitat d’aigua que és
necessària, la plantació, el
creixement de les plantes, etc., i
tot el camí que s’ha de seguir fins
arribar als nostres clients.» Els
calçots els venen al Mercat del
Camp i també a botiguers i
particulars.

En el concurs de cultivadors de
calçots de Valls s’otorga un primer,
un segon i un tercer premi a la qualitat
i un premi especial per a la mota amb
major nombre de calçots que
reuneixin els nivells de qualitat exigits
i que compleixin les mides que
estableixen les normes. En l’edició
d’enguany del passat 25 de gener,
Calçots Papió ha obtingut el segon
premi en la categoria de la qualitat al
calçot. Així doncs, aquest últim premi
es suma també als que aquesta
família ha obtingut en el concurs de
productes agrícoles de la Fira de
l’Avellana i és un exemple de la
qualitat de la pagesia riudomenca i
de la feina ben feta.

Calçot o Ceballot

esportiva, comentant els resultats
del Escola de Futbol Baix Camp, del
Club Deportiu Riudoms, del Club
d’Handbol Riudoms i club Patí
Riudoms. S’estableix una connexió
en directe amb Antoni Barreda,
president del Club Deportiu
Riudoms, que ens encomana la
seva vitalitat i ens anima a tots a
anar al camp a donar suport a

l’equip local. És el torn de l’Alba, que
ens ofereix la secció cultural amb
les notícies que ha anat recollint
durant la setmana. Seguidament,
després d’unes falques
publicitàries, arriba el «Ke fem ke
diem música», que normalment
condueix el Guil lem. Ens
aclareixen que és un acoblament
al noticiari, amb notícies i agenda
musical d’àmbit català, i una petita
selecció de cançons que ens
portaran al final del programa.

«Tenir una ràdio pròpia al poble
ja és molt.»  Maite

Els diversos components afirmen
que el seu, en cap moment, pretén
ser un programa seriós. Recorden
el nerviosisme del començament, les
relliscades, un grapat d’anècdotes,
els programes especials, l’entrevista
amb l’Oriol Grau i el suport que han
rebut per ser elles tres de les més
jovenetes d’Ona Riudoms. La Maite
ens adverteix que la televisió elimina
creativitat. Ella aposta per la ràdio
com un gran mitjà de comunicació i
ens parla de la maduresa que dóna
expressar-se a través del micròfon.

Jaume Papió amb una mota de «calçots de Valls», de Riudoms.

D’esquerra a dreta, Alba Palma, Ester i Maite Aulès,
durant l’emissió del programa «Ke fem ke diem».
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Bandes sonores al Barri Ferrant. Recentment s’han col·locat dues bandes
sonores davant de l’entrada del Barri Ferrant. Aquesta millora és una de les
actuacions que donen resposta al compromís que va agafar l’equip de govern per
tal d’anar realitzant, a mesura que sigui possible, aquelles millores que els veïns
del barri van manifestar a l’Alcalde.

Les bandes sonores estan situades de tal manera que s’hagi de reduir la velocitat
en un tram en què el traçat recte de la carretera permetia entrar al poble a una
velocitat excessiva. D’aquesta manera es garanteix i s’augmenta la seguretat
dels que circulen amb els vehicles, però sobretot de les persones que entren i
surten a peu del barri, principalment els més petits i els més grans.

A hores d’ara ja està planificat pavimentar els darrers carrers del barri que
queden pendents. Aquest dos carrers no es van poder pavimentar en el seu
moment per la seva reduïda amplada i per les obres que es feien en un d’ells.

Les bandes sonores instal·lades compleixen la seva funció.

Seguretat de la Variant. Després de llargues gestions amb l’anterior govern
de la Generalitat de Catalunya, i un cop adquirit el compromís de realitzar
diferents obres de millora a la variant de Riudoms, s’ha portat a terme la llarga
tramitació administrativa que una obra d’aquestes característiques requereix.

Actualment aquesta tramitació es troba en la seva fase final i el passat 29
de gener es va realitzar l’adjudicació de les obres a l’empresa constructora.
Concretament es va adjudicar a M. y J. Gruas, S.A, amb un termini
d’execució de 3 mesos i un pressupost de 325.030,47 ˛.

Recordem que aquestes obres consistiran en:
- El tancament de la mitja rotonda existent en la intersecció amb la carretera
de Riudoms a Vinyols per convertir-la en una rotonda completa.

- L’adequació de l’accés al poble venint de Montbrió mitjançant l’arranjament del
ferm i l’amplada de la via per habilitar un carril central que permeti el gir a l’esquerra.

Una de les rotondes al seu pas per la Variant Riudoms-Reus.

F a n a l s  a  l a  P l a ç a  d e
l ’Església .

Durant  determinats per íodes
d e  l ’ a n y,  l a  z o n a  d e  l e s
escales  grans  de  la  P laça
de l ’Església quedava enfos-
quida per l ’efecte del ful latge
d e l s  a r b r e s .  P e r  t a l  d e
so luc ionar  aquest  fe t  s ’han
i n s t a l · l a t  r e c e n t m e n t  d o s
n o u s  p u n t s  d e  l l u m ,  u n  a
cada ext rem de les  esca les.
Aques ts  pun ts  han  mi l l o ra t
la  i l · luminac ió ,  fent  a ix í  que
u n  d e l s  l l o c s  m é s  e m b l e -
m à t i c s  d e l  n o s t r e  p o b l e
r e u n e i x i  l e s  m i l l o r s
cond ic ions .

E l s  l l u m s  i n s t a l · l a t s  s e -
gueixen l ’es t i l  de ls  que ja  h i
hav ia  i ns ta l · l a t s  des  de  f a
temps,  co inc id int  també amb
l ’ e s t i l  d e l s  b a n c s  q u e
reuneixen tants  r iudomencs
e n  e l  d i a  a  d i a  d e l  n o s t r e
munic ip i .  Aquesta actuac ió ,
p o r t a d a  a  t e r m e  p e r  l a
br igada munic ipa l ,  ha t ingut
un cost  d ’uns 2 .000 euros .

Enllumenat del Molí d’en Marc. Actualment s’ha realitzat la substitució d’un
50% de l’enllumenat públic de
la urbanització Molí d’en
Marc. Amb aquest projecte
(valorat en uns 300.000 euros),
l’Ajuntament pretén assolir
diferents objectius, el principal
dels quals és la millora de tot
l’enllumenat d’aquesta zona
mitjançant la col·locació d’uns
nous llums més eficients.

Els 251 punts donen més
lluminositat als carrers i a
més impliquen millores
m e d i a m b i e n t a l s : e l s
elements lumínics són del
tipus doble flux, els quals
permeten que a partir
d’una hora determinada de
la matinada disminueixi
automàticament la seva
intensitat i es produeixi el
consegüent estalvi ener-
gètic. Per altra banda, la nova il·luminació realitza l’encesa i apagada
mitjançant rellotges astronòmics, els quals es programen automàticament
en funció de l’estació de l’any donant així un servei més precís als veïns.

Un altre dels objectius que s’aconsegueix amb aquesta actuació és el de l’ajuda
a l’ocupació: aquesta obra ha estat realitzada mitjançant un Pla d’Ocupació.
Aquest pla és una mesura de foment del treball que afavoreix la contractació de
persones amb dificultats per a trobar feina. Concretament s’està realitzant l’obra
mitjançant la contractació de dues persones sota aquest perfil, així com amb la
participació de la resta de personal de la brigada municipal.

La Brigada Municipal realitzant les
obres del nou enllumenat.

Nou enllumenat a les escales
principals de la Plaça de l’Esglèsia.

El pols de les millores
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Si no circula amb cura, el conductor d’un vehicle de dues rodes, i
més concretament d’un ciclomotor, corre el risc de patir un accident
de trànsit. Sempre s’ha dit que la carrosseria d’un motorista és ell
mateix, i això és veritat. S’ha d’anar sempre ben equipat i cal posar-
se el casc, que ha d’estar homologat.

La protecció del cap és la prevenció del traumatisme cranial, ja que
diversos estudis apunten que el risc de patir aquest tipus de lesions en
accidents de trànsit conduint un vehicle de dues rodes és un 20% més
elevada si no es porta casc que si se’n porta. Pel que fa a la zona urbana,
el risc de patir un traumatisme cranial és 10 vegades més elevat que en
carretera perquè la problemàtica d’un cop al cap no està tant en funció de
la velocitat com dels obstacles que es poden trobar a la ciutat (voreres,
vehicles estacionats, fites, bústies, etc.).

La tasca de la Guàrdia Municipal no és només denunciar sinó també
concienciar els ciutadans de la importància que té el compliment de les
normes de circulació. Per tant, hem de prevenir l’accident de trànsit i hem
de tenir en compte diversos factors: principalment el nostre civisme a l’hora
de conduir, la nostra concentració en l’acte de la conducció, i la nostra habilitat
que en general ha de ser enemiga dels malabarismes. Aquesta serà la millor
fórmula per a pertànyer al bàndol dels que no s’accidenten.

L’accident de trànsit amb ciclomotor El CERAP commemora
el seu 25è aniversari

Curs de Sardanes
Per tots és coneguda l’empenta que ha agafat en el nostre municipi el grup de
sardanes Roses de Tardor. Cada primer dimecres de mes es reuneixen un
bon grup de riudomencs per a practicar i aprendre els diferents passos d’aquesta
dansa. Ara, l’Ajuntament de Riudoms i el grup de sardanes Roses de Tardor
organitzen dos nous cursos per tal que tots aquells que hi estigueu interessats
pugueu iniciar-vos en aquest ball o bé perfeccionar la tècnica que ja teniu.

A partir del 3 de març, i durant 10 setmanes, cada dimecres es portarà a terme
el curs d’iniciació (de 21h a 22h) i el de perfeccionament (de 22h a 23h). Per a
participar en els cursos no s’han de fer inscripcions i només cal presentar-se a
la Sala d’actes de la Llar dels Jubilats el proper dimecres 3 de març.

En acomplir-se el 25è aniversari del Centre
d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar
l’agenda d’activitats del primer trimestre és
més plena que mai: s’incrementen les
conferències, les exposicions, les sortides, els
cursos... Més enllà de l’increment de les
activitats habituals, per Sant Jordi es durà a
terme l’entrega dels Premis Arnau de
Palomar, per Sant Joan s’estan preparant
actes relacionats amb la Flama del Canigó, i per Sant Jaume gaudirem d’un
correfoc ben especial. El CERAP aposta per un canvi d’estructures a les
seccions perquè l’entitat tingui una continuïtat i pugui celebrar 25 anys més.

El Ple de l’Ajuntament del dia 17 de febrer de 2004 va
aprovar efectuar una convocatòria pública per a cobrir
la plaça vacant de Jutge de Pau suplent.
 
El Jutge de Pau és una figura que s’enquadra dintre del poder
judicial, no sent necessari disposar de cap titulació acadèmica
especial, sinó simplement compartir principis d’igualtat i de
justícia per tal d’afavorir l’entesa i la conciliació entre els
ciutadans.

Totes aquelles persones que estiguin interessades en
desenvolupar aquesta funció poden presentar la seva
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament fins al
31 de març. A continuació, el Ple de l’Ajuntament farà
l’elecció. Per poder prendre part en la convocatòria, s’han
de reunir els següents requisits: ser espanyol, ser major
de 18 anys, no estar incapacitat per realitzar tasques de
funció judicial i no tenir causes d’incompatibilitat per a
ocupar un lloc a l’administració pública.

Convocatòria Pública per a proveir la
plaça de Jutge de Pau suplent

L’Esplai celebra un «Ple» a l’Ajuntament
Els més grans de l’Esplai del Casal Riudomenc van reunir-se al Saló
de Plens de l’Ajuntament de Riudoms per tal de portar-hi a terme un «Ple».

Durant els darrers mesos del 2003 aquest grup de joves va vendre loteria
de Nadal per tal de poder recollir diners que els ajudessin a finançar les
diferents activitats que volien portar a terme. Un cop entrat el 2004, van
acordar que amb els seus monitors simularien un Ple en el qual decidirien
entre els diferents grups, que entre ells havien constituït, quines activitats
portarien a terme i quin seria el finançament d’aquestes activitats.

Mitjançant aquesta activitat, els monitors buscaven donar a conèixer el
funcionament de les Sessions Plenàries de l’Ajuntament i per altra
banda practicar amb aquests joves diferents actituds com ara el consens,
la participació, el raonament, el respecte del torn de paraula, etc.

Proposta de les regidories de Cultura i Festes
Les  regidories de Cultura i de Festes estan preparant una nova iniciativa
que enllaçarà la promoció de la cultura local amb la difusió del patrimoni
artístic i sentimental més íntim i desconegut de Riudoms.

És per  aquesta raó que s’estan buscant fotografies antigues inèdites
de les festes i actes culturals del nostre poble. Tothom que hi vulgui
col·laborar pot portar a les oficines de l’Ajuntament, fins el proper 26 de
març, qualsevol fotografia que plasmi els esdeveniments culturals i festius
de la nostra vila d’anys enrere. Us mantindrem puntualment informats.

Arrendament del Bar de Sant Antoni
Un cop més l ’Ajuntament de Riudoms arrendarà el  bar del
complex  espor t iu  de  Sant  Antoni  l a  temporada  d ’es t iu
d’enguany. L’objectiu principal que es pretén aconseguir amb
la posada en funcionament del bar de Sant Antoni és el de prestar
un servei de bona qualitat a la població.

La temporada d’estiu comprendrà des del dia 1 de juny fins a
30 de setembre, podent-se allargar f ins al 31 d’octubre. Donat
el t ipus de servei que es vol oferir a la població, caldrà que el
bar estigui obert al públic el màxim d’hores possible, sempre
respectant els límits horaris establerts per la legislació vigent.

Les sol· l ic i tuds es podran presentar al Registre General de
l ’A jun tament  f i ns  e l  30  d ’ab r i l .  La  Mesa  de  con t rac tac ió
efectuarà una valoració de totes les propostes i farà proposta
d’adjudicació a favor de l ’oferta més avantatjosa en general,
tenint en comte el preu, les mil lores proposades, els t ipus de
servei que oferirà a la població i el projecte de gestió proposat,
així com l’experiència professional. L’adjudicació l ’efectuarà la
C o m i s s i ó  d e  G o v e r n  e n  l a  p r i m e r a  s e s s i ó  q u e  c e l e b r i
posteriorment a la valoració de la Mesa.

L’Esplai del Casal al Saló de Plens de l’Ajuntament.
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‘ FETS I NO PARAULES

136.000 EUROS PER L’ESPORT DEL 2004 ’

JOSEP M. CRUSET DOMÈNECH

REGIDOR D’ESPORTS                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC

MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ LES REGLES DEL JOC

DEMOCRÀTIC ’

En l’última reunió del Comitè Local del
Partit Popular de Catalunya vam acordar,
entre altres assumptes, començar a

preparar la campanya electoral.

Parlarem tan sols d’allò que s’ha fet
durant vuit anys de govern del nostre
partit. Es podrien escriure pàgines i més
pàgines d’allò que s’ha dut a terme en
aquests anys de govern del Partit
Popular, moltes encertades, altres no
tant.

Algú pot negar el creixement constant
que hem tingut, sobrepassant la mitjana
de tots els països que formen part de la
Unió Europea?

Qui no recorda l’atur dels anys 1990 a
1996?

Hem de fer memòria de la pressió fiscal
a la qual estaven sotmeses les petites i
mitjanes empreses en governs
anteriors?

Recordem l’estat de fallida en què es
trobava la Seguretat Social  i les

Fer d’oposició en qualsevol tipus
de govern és una tasca difícil. Es
diu que estar al govern desgasta
però no ser-hi encara desgasta
més. No hi mal que duri cent anys,
també diu un altra dita i arriba un
moment que aquelles opcions
que feien oposició acaben
governant. Només cal veure les
passades eleccions al Parlament
com després de 23 anys d’un
govern monocolor ara els que
manen són uns altres que han
hagut d’esperar pacientment per
poder accedir al Govern. Diem
això perquè en una democràcia
s’ha de tenir molt present que els
canvis d’opció política són la base
d’aquest sistema. Cal ser curós,
quan és té les regnes del poder,
amb aquells que per les causes
que siguin romanen en camp
contrari. Se’ls ha de donar marge
de maniobra, se’ls ha d’informar,
no es poden saltar els reglament
i les lleis a la valenta i s’ha de tenir
en compte que el dia de demà es
pot girar la truita i els que ara

governen estaran ocupant els llocs
dels que estaven fent oposició. I
ens sembla que aquestes
premisses que han de regir un bon
comportament democràtic s’han
ignorat massa  cops en el nostre
Ajuntament. Cada vegada se’ns fa
més difícil als grups que no
formem part de l’equip de govern
(PSC i ERC) exercir la nostra
tasca de control i de seguiment de
les decisions del govern mu-
nicipal. Se’ns posen tot tipus de
traves fins a al l l indar de la
legalitat. No es convoquen els
plens en el seu període
reglamentari. Se’ns vol anul.lar,
f ins i tot, la nostra  repre-
sentativitat que tenim d’ una bona
part dels ciutadans. Aquest
tarannà  que cada vegada s’està
tornant més intolerant voldríem
que s’acabés i que les regles del
joc, per part dels qui manen, fossin
respectades i el diàleg i les bones
formes democràtiques tornessin
al seu lloc. De segur que així tots
plegats hi sortirem guanyant.

‘ PROMETRE I COMPLIR ’

dificultats que hi havia per pagar les
pensions?

Està demostrat que el Partit  Popular
compleix allò que es proposa: reducció
d’impostos, augment de pensions, creació
de llocs de treball, etc, i seguint en aquesta
línea aconseguirem més benestar social.

Però no ens enganyem, encara manca
molt a fer i continuarem treballant per
aconseguir unes pensions dignes per a
tots, acabar amb l’atur, continuar reduint
els impostos, adoptant mesures per
assolir més seguretat ciutadana...

No presumim de res que no hàgim fet.
El poble és intel·ligent: jutjarà i decidirà.

Quant al fet de penjar cartells i col·locar
enganxines o banderoles, posarem les
mínimes,  ja que en cada campanya
electoral hi ha uns « senyors» que es
dediquen a treure-les. Aquesta vegada
no els volem donar tanta feina.

Aconseguirem i complirem allò que ens
proposem.

‘ LA REFORMA DEL NUCLI

ANTIC: APOSTEM PEL

RIGOR’

Els successius governs municipals han
demostrat la seva sensibilitat amb el
món de l’esport local. Per mostra un
botó: el pavelló d’esports (amb una
inversió de més de 1.670.000 ¬) i els
camps de futbol (amb un inversió
daproximadament 794.000 ¬)
constitueixen les instal·lacions de
referència per la majoria dentitats
esportives de Riudoms i són ladmiració
de bona part dels municipis del Camp
de Tarragona.
Però aquesta sensibilitat no s’acaba
amb les inversions que s’han portat a
terme fins ara. Aquest exercici 2004
l’Ajuntament dedicarà uns 136.000
euros (aproximadament uns 22.5
milions de les antigues pessetes) a les
activitats esportives del nostre poble:
- 77.500 euros pel manteniment i

gestió de les instal·lacions esportives
actuals.

- 12.000 euros en aportacions
econòmiques directes a les entitats
que dediquen els seus esforços a
oferir activitats esportives pels
riudomencs.

- 8.300 euros en organització
d’activitats esportives per part de
l’ajuntament.

- 39.000 euros que es destinaran a
les importants millores que aquest
2004 portarem a terme en la pisci-
na municipal, el camp de futbol bell,
i la pista esportiva del parc de La
Sort.  D’aquestes millores desta-
quen les accions que es realitzaran
a la piscina municipal, les quals re-
presentaran una millora significati-
va en el servei dels seus usuaris:
els vestidors, els accessos, la
instal·lació elèctrica, la maquinaria
de tractament de l’aigua, etc.

Per acabar deixeu-me fer-vos una
proposta. Quan tingueu visitants de
foravila, porteu-los a fer un tomb per
les instal·lacions esportives.
Ensenyeu-los el pavelló municipal
d’esports, ensenyeu-los els camps
de futbol, deixeu que sentin l’olor
d’herba fresca del camp de gespa, i
sobretot gaudiu dels comentaris
d’admiració que de ben segur us
faran.

El Grup Municipal d’ERC-AM i tot el
seu equip de col·laboradors està
immers en una intensa tasca d’impuls
d’un debat real sobre la reforma del
nucli antic del nostre poble i de foment
de la participació i el debat ciutadà
sobre aquesta qüestió.
En el nostre butlletí informatiu hem
dedicat un extens apartat a aquest
tema. Hem buscat les opinions
d’experts, hem aprofundit en
l’explicació d’allò que és o hauria de
ser un Pla Especial de Reforma Inte-
rior (PERI) i hem convidat a  partici-
par-hi a les entitats. Concretament, i
per començar, Càritas, La Bella Llar i
l’Associació d’Empresaris han
expressat la seva visió sobre aquest
tema i des d’aquí els reiterem el nostre
agraïment.
De forma paral·lela, també hem
organitzat una taula rodona molt
profitosa en la qual diferents experts
ens han ofert els seus criteris i punts
de vista de com es fan les coses per
aconseguir reformes exitoses de
nuclis antics. I n’hem de parlar més,
molt més.
Tot plegat, però, ens fa veure cada dia

amb més claredat que hi ha
d’haver diverses condicions
perquè la reforma d’un nucli antic
no tingui com a resultat un nyap
fet d’esquena a la gent, de pressa
i malament.
En primer lloc, cal buscar el
consens polític i, de manera im-
prescindible, la participació i impli-
cació de la ciutadania, i per aquest
motiu hem de conèixer la veu i
l’opinió de totes les veus
col.lectives i individuals: entitats,
comerciants, veïns…
Des d’aquest butlletí demanem
excepcionalment als regidors del
PP I CiU, que tenen el govern de
l’Ajuntament, que renunciïn a la
seva política del “nosaltres sols” en
qüestions de gran importància per
al municipi com és aquesta. Pel bé
del projecte de reforma del nucli
antic de Riudoms, els demanem
que facin allò que tant els costa
però que és tan important com im-
prescindible: obrir les portes de
l’Ajuntament i escoltar la gent.
Perquè parlant la gent s’entén.
Grup Municipal d’ERC-AM
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Entrevista a Manel Lamiel

Lamiel, guàrdia municipal de l’Ajuntament de Riudoms, ha estat el
responsable d’enjardinar desinteressadament i en el seu temps lliure
l’espai que quedava al costat del camp de futbol nou.

Com va néixer la idea d’enjardinar aquesta zona?
Va néixer perquè tenia en aquell moment els meus fills jugant a l’Escola

Baix Camp i al C.D. Riudoms i jo sempre era per allí acompanyant-los.
Vaig veure que va quedar una part del camp de futbol que estava molt mal
deixada i em va donar per començar a plantar heures per terra i després
tot el que ha anat seguint.

Quan de temps has estat per a fer-lo?
Estic encara perquè això no s’acaba mai. Tal com està ara més d’un any
i mig. Quan plegava de treballar de la policia les tardes que tenia lliures o

els dies que tenia de festa els dedicava a anar cap allí. Anava buscant
flors,  plantes i arbres i anant a demanar a un i ajudant-me un altre ho vaig
anar fent. Un any i mig o una cosa així.

Què en destacaries?
A mi m’agrada tot. Tot és bonic i com que no hi havia absolutament
res que tot és terra ha sortit bonic. Però, vaja, com una coseta
fora del normal podria ser el pou que es va fer estil gaudinià i
podrien ser les escalinates que ajunten el camp de gespa amb el
camp de terra on abans no hi havia res. Amb això vaig tenir ajuda
del Sr. Ferran que em va ajudar moltíssim i el Sr. Notario. Però,
vaja, que m’agrada tot: les pedres de molí, les soques que hi ha
tan maques d’olivera, les palmeres, tot.

Et vas inspirar en algun altre jardí?
En cap jardí. Primer vaig començar pensant-me una cosa i com que no tenia
cap classe d’arbre ni de flor ni res de res i jo volia que fos una cosa feta per mi
i amb la menor molèstia per l’Ajuntament en qüestió de cèntims, de no demanar-
los-hi molt... Van ser moltes hores de treballar-hi però no, va ser un invent
meu, tot absolutament un invent meu. De totes maneres m’agradaria donar
les gràcies a tothom que m’ha ajudat o que m’ha donat alguna cosa.

Tens previst o t’agradaria realitzar alguna obra similar en el futur?
Sí, i  tant que m’agradaria. I es poden fer moltes més coses. Per a no
sortir a altres llocs del poble que no em pertoquen a mi ni és la meva feina
de fer-ho hi ha altres parts del camp de futbol mateix que es podrien
enjardinar i deixar molt més maques perquè la gent que ve del poble i de
fora vegi que està molt més arreglat i molt més curiós. I a les hores que
tinc lliures i com que s’ha fet tan gran i se m’està escapant de les mans hi
ha moltes vegades que hi pot haver herba, sobretot a l’estiu que és quan
més creix però poc a poc es va deixant en condicions. Amb les eines i
maquinària que l’Ajuntament em vol ajudar a comprar, ho mantindrem
més net. Però m’agradaria poder enjardinar més coses i fer alguna font o
alguna cosa nova i si surt de fer-ho, ja ho crec.

Una de les parts de la zona enjardinada al costat del camp de
futbol nou de RIudoms.


