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Manifestació a Riudoms

Davant els terribles aconteixements esdevinguts a Madrid el passat 11 de
març, el poble de Riudoms, com altres pobles de l ’estat, va respondre en
massa a la convocatòria en contra de la violència que es va fer a la Plaça

de l’Om l ’endemà dels fets, a les 7  de la tarda.

La concentració, que va omplir la Plaça de l ’Om de gom a gom, va culminar
amb la lectura d’un manifest de repulsa de la violència i en record de les
víctimes. Un cop llegit el manifest, i davant d’un absolut silenci, alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Riudoms van interpretar la peça «El cant dels

ocells», en homenatge a tots els que van patir l’atemptat en primera persona.
La concentració va acabar amb un llarg i sentit aplaudiment.

 Carta de condol a l’alcalde de Madrid

 Manifestació a Riudoms

 Riudoms es disfressa

    Gaudí visita L’Onada

     Pla d’Emergència Municipal

 Dipòsit controlat de terres i runes

 Creix l’Avinguda Catalunya

 S’exposen 9 treballs de recerca de
    l’IES Joan Guinjoan

 Educació viària al col·legi

 Concurs de cartells de La Fira

 Entrevista al Grup de Caramelles
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Els riudomencs ens vam manifestar contra els atemptats de Madrid de l’11 de març
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CARTA DE L’ALCALDE DE RIUDOMS A L’ALCALDE DE MADRIDCARTA DE L’ALCALDE DE RIUDOMS A L’ALCALDE DE MADRIDCARTA DE L’ALCALDE DE RIUDOMS A L’ALCALDE DE MADRIDCARTA DE L’ALCALDE DE RIUDOMS A L’ALCALDE DE MADRIDCARTA DE L’ALCALDE DE RIUDOMS A L’ALCALDE DE MADRID

Excmo. Sr. Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid        Riudoms, 15 de Marzo de 2004

Sr.  Alcalde,

Desde Riudoms, en Tarragona, le hago llegar la solidaridad del consistorio y de todo el pueblo para todos aquellos que
han resultado víctimas de un acto tan abominable.

No sé hasta qué punto podrán ayudar nuestras palabras y nuestro gesto a aliviar tanto dolor y sufrimiento, pero
créame que hoy nos sentimos muy próximos a todos Vdes. porque esta masacre ha hecho víctimas mucho más allá
de los heridos y fallecidos, sus familiares y amigos.

Ha hecho víctimas a la mayoría de gente que creemos en un ideal de convivencia por el que llevamos años trabajando
incansablemente, tendiendo puentes y manos entre las dos orillas para que no se agrande la grieta que separa con
abismos de incomprensión y intolerancia las discrepancias que afloran en cualquier sociedad.

Algo de nosotros nos ha sido arrebatado violentamente por la dureza de los asesinatos indiscriminados que el pueblo
de Madrid ha padecido en propia carne.

Quizá tardemos unas semanas o unos meses en calibrar hasta dónde han llegado las heridas que ha producido este acto
terrorista en el conjunto de la ciudadanía y quizá cueste tomar conciencia del desgarro que tanto fanatismo ha causado.

Es mi deseo y el de la mayoría de mis paisanos que podamos encontrar las fuerzas necesarias para vencer el
desfallecimiento que estos brutales atentados han producido.

Creo que todos aquellos que entendemos necesario el establecimiento y la consolidación de un amplio espacio
común de convivencia en libertad, hemos de juntar nuestros hombros para saber que seguimos teniendo un mismo
norte al que orientar nuestro quehacer como dirigentes democráticos para que el resto de los ciudadanos puedan
seguir nuestro ejemplo y darnos mútuamente el coraje que impida el regreso a la barbarie y consolide los progresos
materiales y espirituales que nuestra sociedad ha ido alcanzando con la paz y la convivencia.

Acabo Sr. Alcalde, con el ruego que transmita nuestro testimonio y nuestro ofrecimiento de hermandad a todos
aquellos que han sufrido el azote más directamente y a los representantes democráticos de su ciudad, con el ferviente
deseo que jamás deban Vdes. afrontar una situación parecida.

Con todo nuestro afecto.

Josep M. Vallès Jové, alcalde de Riudoms
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 «CONCURS DE CARTELLS» DE LA 24a FIRA DE L’AVELLANA.

RIUDOMS, 6, 7 i 8 d’agost de 2004
Extracte de les bases del concurs de cartells:

- És d’obligat compliment que hi figurin els lemes: «24a FIRA DE L’AVELLANA», «405a FIRA DE SANT LLORENÇ»,
«RIUDOMS» i «6, 7 i 8 d’agost de 2004".

- Els originals s’hauran d’identificar amb el títol i el pseudònim de l’autor. Hauran de ser aptes per a la reproducció en òfset i
quatricomia. Es presentaran en format DIN A3 (42 x 29,7 cm). El cartell haurà d’estar muntat preferiblement en suport rígid
amb un gruix màxim de 5mm. Si els cartells escollits s’han realitzat per ordinador (imatge infogràfica), als guanyadors se’ls
podrà demanar el format digital (CD o similars).

- El termini d’admissió dels originals finalitzarà el dia 31 de maig de 2004 a les dues de la tarda i s’hauran d’haver
lliurat a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms, c/ Major, 52  C.P. 43330, a nom del Patronat de la Fira de l’Avellana.

Per a consultar les bases completes del concurs de cartells, ho podeu fer a  les Oficines d’atenció al públic
de 10h a 14h , de dilluns a divendres, a l’actual web de l’Ajuntament de Riudoms  «www.riudoms.altanet.org»
i a partir del 16 d’abril a la web www.riudoms.org.
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Pla d’Emergència

Municipal
En la sessió del dia 17 de febrer de
2004, el Ple de l’Ajuntament va aprovar
el Pla d’Emergència Municipal en

situacions de risc. Aquest pla, redactat
per l’enginyer tècnic forestal Jordi Valero
Pujol, estableix l’actuació, els mitjans,
els recursos i el programa
d’implantació i manteniment i comprèn
el Pla de protecció civil per
emergències per inundacions
(INUNCAT) i el manual d’actuació per
a establiments amb substàncies
perilloses (SUBPER).

El Pla ha estat enviat al Centre
d’Emergències de Tarragona per tal que
la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya del Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya l’homologui i
que, per tant, passi a ser efectiu.

D’altra banda, el dia 9 de març va
tenir lloc la presentació d’aquest Pla.
Joan Carles Francesc, tècnic del
Centre d’Emergències de
Tarragona, va fer una explicació
detallada de què és un pla
d’emergència, mentre que Jordi
Valero va centrar el seu discurs en
el Pla . A aquesta presentació hi va
assistir tot l’organigrama involucrat
en el Pla. Cal remarcar que aquest
organigrama no està tancat ja que
qualsevol persona interessada pot
posar-se en contacte amb
l’Ajuntament i formar part com a
voluntari dels grups locals
d’actuació (grup local d’intervenció,
grup local sanitari, grup local logístic
i d’acollida i grup local d’ordre i
d’avisos a la població).

El traçat de l’Avinguda Catalunya s’ha vist incrementat notòriament i
comunica amb els nous carrers oberts a la zona est de Riudoms.

S’estén des de l’Avinguda Josep Maria Sentís fins al carrer Salvador Espriu,
on trobem la Cooperativa Agrícola de Riudoms i el Pavelló Municipal d’Esports.

Així doncs, l’Avinguda Catalunya és creuada pel carrer Doctor Flèming i el
carrer Baltasar de Toda i Tàpies i és paral·lela al carrer de la Mola en el seu
nou traçat.

Si s’hi accedeix en cotxe, s’hi pot circular en els dos sentits.

Creix
l’Avinguda
Catalunya

L’Avinguda Catalunya arriba fins al Pavelló Municipal d’Esports.

Dipòsit

controlat     dedededede

terres i runeterres i runeterres i runeterres i runeterres i runesssss

La problemàtica de la gestió dels residus de construcció i
demolició és un fet que, dia a dia, va agreujant-se cada vegada
més. Els abocaments incontrolats de runes, enderrocs, terres
i d’altres materials barrejats els podem trobar en l locs
localitzats dins del nostre terme i en altres pobles dels
voltants, amb el conseqüent impacte ambiental i paisatgístic
que provoquen.

L’equip de govern i la Regidoria de Medi Ambient defensa
que el principi bàsic d’actuació ha de ser el respecte i la
conservació del nostre entorn natural i, per tant, pensar
que la gestió ambientalment correcta en aquest cas ha de
basar-se en primer l loc en la reducció de la generació
d ’ a q u e s t s  r e s i d u s  i ,  e n  s e g o n  l l o c ,  e n  l a  m à x i m a
recuperació i reciclatge dels residus produïts. Apostar per
la recuperació i el reciclatge contribueix a allargar la vida
dels abocadors útils.

I això sense oblidar la perspectiva comarcal, convenient per a
obtenir una gestió més eficient i rendible en tots els aspectes.
Tots i totes en sortirem beneficiats i evitarem la proliferació
innecessària d’abocadors per tota la comarca (abocadors il·legals
per tot arreu).

L’abocador controlat comarcal d’enderrocs de Riudoms  té
com a objectiu la regulació de les operacions de gestió dels
enderrocs, runa i residus de la construcció que es destinen a
l’abandonament, amb el fi de controlar i minimitzar la quantitat
de sobrants de la construcció, prevenir els riscs per a l’aigua,
l’aire, el sòl, la flora i la fauna, eliminar les molèsties causades
per sorolls i males olors i respectar el paisatge i els espais
naturals i impedir l’abandonament i tota acumulació incontrolada
dels residus.

L’accés al dipòsit controlat de terres i runes es realitza des de
l’antiga N-420 que porta de Reus a Falset, travessant per sota el
pont fins agafar el camí paral·lel a la riera de Riudoms.

El nom de l’empresa que el gestiona és Gestora de Runes, la
qual té molts altres abocadors per tot Catalunya i contracta gent
de Riudoms. La llicència concedida és per un any i si s’omplís
abans d’aquest temps s’hauria de buscar un altre lloc a la comarca.

Les tarifes vigents de terres van des de 3,40€/m3 als 44,10€  per
18 m3, les tarifes de la runa neta van des de 6,75€/m3 als 90,15€
per 18 m3 i per la runa bruta 9,30€/m3 i 165,55€  per 18 m3.

Pel que fa als petits abocaments incontrolats, és clar que qui els
llança són les persones que fan petites obres i es tracta de
controlar-los al màxim amb inspeccions a les rieres, escoltant
les queixes dels veïns i denúncies de la Guàrdia Civil i agents
forestals.

Per a més informació es pot consultar: «Guia d’aplicació del decret
201/94, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció». ITEC i Generalitat de Catalunya, departament de Medi
Ambient. Junta de Residus.
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GaudíGaudíGaudíGaudíGaudí visita L’OnadaL’OnadaL’OnadaL’OnadaL’Onada

Riudoms es disfressadisfressadisfressadisfressadisfressa

Josep M. Vallès, alcalde de Riudoms,
durant l’acte d’inauguració de la
residència.

La visita
de
l’Antoni
Gaudí i
Cornet va
ser pels
riudomencs
un
moment
inesperat.

El Secretari
General del
Departament
de Benestar i
Família de la
Generalitat de
Catalunya, Sr.
Antoni Segarra
i Barreto.

Les autoritats convidades recorrent les
noves instal·lacions de L’Onada.

Els
riudomencs
omplien
l’entrada de la
residència
abans de la
inauguració.
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Com és habitual, l’alumnat de segon de Batxillerat de l’IES «Joan Guinjoan
i Gispert» ha presentat els treballs de recerca que han estat elaborant
durant el curs 2003-04. Es tracta d’un totat de 28 treballs que els alumnes
han realitzat amb l’ajuda d’un tutor. D’aquests 28, nou van rebre la
qualificació d’excel·lent i van ser exposats a la Sala d’Actes de la Casa de
Cultura Antoni Gaudí i Cornet el passat 5 de març.

Treballs amb qualificació d’Excel.lent:

- L’envelliment - Noèlia Ochoa Fargas
- Teràpia ocupacional: seguiment de paciens en geriatria - Alba
   Palma Galera
- Construcció d’un cotxe solar teledirigit - Josep Papió Toda.
- L’alimentació i la nutrició - Meritxell Sangenís Puerto.
- Diabetis - Sheila Fernández Vázquez
- La vinya creix a l’ombra de l’home - M. Mercè Mestre Serres
- El Tercer ull: la cambra fosca. Vermeer i la pintura holandesa -
   Anna Pagès Blanch
- RALET, RALET... Jocs i cançons tradicionals de Riudoms - Elena
  Prats Salvadó
- Les tòfones - Judit Vall Masdeu.

S’exposen 9 treballs de

recerca de l’IES Joan Guinjoanl’IES Joan Guinjoanl’IES Joan Guinjoanl’IES Joan Guinjoanl’IES Joan Guinjoan
Entrevista a Josep PapióJosep PapióJosep PapióJosep PapióJosep Papió

Josep Papió és alumne de
l’IES Joan Guinjoan, l’únic noi
amb qualificació d’excel·lent.

La idea d’aquest treball de
recerca va ser teva o del tutor?

Va ser meva. Els cotxes sempre
m’han agradat. Avui en dia com que
hi ha tanta contaminació i és un
camp que no s’ha investigat gaire,
vaig pensar que era una bona idea.

En què consisteix el treball?

Una part parla de l’energia solar i
de les plaques solars fotovoltaiques
i una altra part tracta la construcció
del cotxe (plànols i muntatge).

Quan de temps has estat per fer
aquest treball?

Vaig començar a pensar-ho a
l’abril de 2003 i al maig vaig
començar a plantejar-me amb quin
material faria la maqueta. Vaig
tenir bastants problemes: al
principi la volia fer de fullola,
després de plàstic o suro i al final
la vaig acabar fent d’alumini.

Veus factible que un cotxe així
surti al mercat ?

Tard o d’hora sí, però crec que encara
tardaran a sortir i seran bastant cars.

Si haguessis de començar de
nou, escolliries el mateix tema?

No és tan fàcil com em pensava.
Però si ho hagués de tornar a fer,
crec que tornaria a fer aquest perquè
si fas algo que t’agrada ho fas amb
més ganes.

Educació viària

al col·legi

Compte’m amb tu!

Coincidint amb les Jornades

Culturals 2004 del CEIP Beat

Bonaventura Gran, el cos de la
Guàrdia  Munic ipa l  de

Riudoms  es va encarregar de
donar classes d’educació viària
als nens i  nenes del  centre.
Aquest curs consistia en unes
petites classes teòriques sobre

circulació que a continuació els
nens, conduint una bicicleta, les
posaven a la pràctica dins d’un
circuït urbà ple de senyals de
trànsit. El material emprat per a
real i tzar  aquest  curs va ser
facilitat per  l’Institut Català de

Trànsit.

Un agent municipal dirigint el trànsit als més menuts.

Fes-te soci !!!
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Aquest riudomenc de només 11 anys és el nou
campió de Catalunya de taekwondo en la categoria
infantil (54-57 kg.). El campionat que li va donar el
triomf va tenir lloc el passat 22 de febrer al
Poliesportiu Municipal de la Mar Bella de Barcelona.
El Jordan va començar a practicar el taekwondo
quan tenia 5 anys i ara és cinturó marró. Ja havia
estat campió de Catalunya en la seva categoria en
dues ocasions més i per tant aquest ja és el tercer
cop. A aquest èxit se li han de sumar altres guardons
com les medalles d’or i plata aconseguides en
olimpiades de taekwondo i l’obtingut en el campionat
internacional que va acollir Andorra l’any 2003. Un
cop sigui cadet, es podrà presentar als campionats
d’Espanya d’aquest esport i esperem que d’allí
també en surti campió.

Jordan Capitán, campió de Catalunya
de Taekwondo

Resultat Eleccions Generals 2004 a Riudoms

El passat dijous 11 de març va tenir lloc la signatura de l’escriptura de compra
de la casa del Beat Bonaventura Gran. Fins ara la casa on havia viscut el
Beat era propietat de la Sra. Guinjoan Simeon i ara passa a mans de la
Fundació Privada Beat Bonaventura Gran de Riudoms. Aquesta fundació
té com a objectiu investigar la vida del Beat i promoure’n la seva santificació,
així com també restaurar la casa on va viure, per tal que pugui ser visitada.

La Fundació Privada Beat Bonaventura

Gran de Riudoms compra la casa del Beat

El nombre d’habitants a Riudoms en
data 01/01/04 és de 5.591, dels quals
2.852 són homes i 2.739 són dones.

Papers de Salamanca a la Revista Sàpiens
Sàpiens, publicació mensual de caràcter divulgatiu sobre temes d´història,
ha publicat un document notarial de permuta de terres entre dos pagesos
«de la vila de Riudoms (el Baix Camp)», amb data de l’any 1784. Aquesta
acta notarial és un document amb valor legal redactat en català que forma
part dels papers de Salamanca. Ens congratulem que una revista de prestigi
en l’àmbit català com aquesta hagi decidit publicar un document on hi
apareixi repetidament el nom del nostre poble!

Pagesos de Riudoms es manifesten a Madrid

La plataforma en Defensa de l’Olivera Tradicional, que agrupa més de
200.000 petits productors espanyols, va aconseguir reunir uns 3.000
oliverers, 600 dels quals catalans, el passat dia 6 de març. L’objectiu era
fer sentir la seva veu contra la reforma europea del mercat de l’oli en una
manifestació que va acabar amb la lectura d’un manifest davant el Ministeri
d’Agricultura. Aquesta plataforma pretén aconseguir un reequilibri de les
dotacions pressupostàries europees, una OCM equilibrada que modifiqui
l’actual situació, en contraposició a la proposta actual que beneficia
únicament a les grans explotacions, pel que es reclama que es desacobli
el 65 por cent, la qual cosa asseguraria una ajuda mínima de 300 euros
per hectàrea per a tots els productors espanyols.

La Cooperativa Agrícola de

Riudoms, la Unió de Pagesos,

la Federació de Cooperatives

de Catalunya i la Regidoria

d’Agricultura de l’Ajuntament

de Riudoms van promoure una
assemblea informativa pel 3 de
març on es va acordar la sortida
d’un autocar des de Riudoms,
al qual s’hi van afegir pagesos
d’altres poblacions veïnes, per
tal d’assistir a aquesta protesta,
que va començar a les 12 del
migdia del dissabte 6 de març
a la Puerta de Alcalá,  va
transcórrer per Alfonso XII fins
la Plaça d’Atocha on hi ha la seu
del Ministeri d’Agricultura.

Per altra banda, la Cooperativa Agrícola de Riudoms, per tal de poder
gaudir d’una jornada festiva i a la vegada educativa, ha organitzat pel seus
socis una sortida al Baix Empordà i la ciutat de Girona pel divendres 2
d’abril. Aquesta sortida té una gran acceptació entre els seus components,
ja que s’han omplert tres autocars de famílies pageses riudomenques, en
total 170 persones.
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‘ EL VOT: LA FORÇA DELS
DEMÒCRATES ’
JOSEP M. VALLÈS I JOVÉ

ALCALDE DE RIUDOMS                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ ARA ÉS EL PP QUI FA PRO-
PAGANDA ELECTORAL AL
BUTLLETÍ ’

El Comité del Partit Popular de
Catalunya a Riudoms agraeix als
riudomencs la confiança dipositada als
nostres representants polítics,
atorgant-nos el seu vot.

Han estat unes eleccions de molta
crispació. Possiblement, no ha passat
mai que tots els partits polítics
tinguessin la mateixa consigna:
Enderrocar el PP.

El tràgic atemptat a Madrid, que tots
condemnem, i moltes manifestacions
fetes, unes veritat i altres mentida,
desencadenaren en els resultats que
tots coneixem.

El temps demostrarà si el Govern va
actuar de mala fe. Mai no es pot jutjar
una cosa amb el cop calent. Nosaltres
entenem que les persones de bé som
sensibles i que, a causa de la magnitud
de l’atemptat, i als morts i ferits que
aquest havia causat, les persones
busquessin un responsable: el Govern.

Per activa i per passiva s’ha acusat al

Un cop més un dels partits que
formen el Govern de l’Ajuntament
de Riudoms ha utilitzat el Butlletí

d’Informació Municipal per fer
propaganda electoral del seu partit,
aprofitant que eren properes les
eleccions generals.

Primer va ser CIU qui va utilitzar
el Butlletí abans de les eleccions
autonòmiques per demanar el vot
pel seu partit. I ara, és el PP qui
l’ha utilitzat per demanar el vot
abans de les generals.

El primer cop que va passar, el PSC
de Riudoms ho vam denunciar,
perquè aquella utilització anava contra
l’article 7 de les Bases reguladores
de la presència dels grups polítics als
mitjans de comunicació municipals (
bases que van presentar i aprovar els
dos grups del Govern, CIU i PP ).
Recordem de nou que aquell article
diu: «Les informacions dels grups

municipals es referiran exclu-
sivament a la seva activitat en la
Corporació i en el municipi i no

podran utilitzar-se per a la

propaganda electoral dels partits o

coalicions electorals».

Aquest problema que té el Govern que
sempre s’oblida de les Bases que ells
mateixos aproven, no és nou. Ja vam
veure com ignoraven les Bases que
regulaven les concessions de
subvencions a les entitats del poble i
ara, per segona vegada, ignoren les
Bases que regulen els mitjans de
comunicació municipals.

Volem recordar de nou que aquest
Butlletí es paga amb els diners de
tot el poble i si algun partit del Govern
vol fer propaganda electoral, que la
faci amb els seus diners i sense
utilitzar els mitjans municipals, tal i
com hem fet sempre els dos partits
de l’oposició (PSC i ERC).

No volem acabar sense aprofitar per
felicitar sincerament al Sr. Lluís

Aragonès per la seva elecció com a
membre del Senat, on representarà
al poble de Riudoms. Enhorabona!

Acabem de passar una nova
contesa electoral.

Han estat unes eleccions envoltades
d’unes circumstàncies tant tràgiques
com excepcionals que tothom
recordarà durant molt de temps.

L’antídot contra tot el que hem
viscut ha estat la maduresa
democràtica dels ciutadans acudint
massivament a les urnes el dia 14.

Hem votat sota la influència d’una
batzegada ferotge i amb uns indicis
raonables d’ocultació d’informació.

L’escenari electoral ha estat poc
adequat per a l’exercici serè del vot,
ben al contrari, els ànims i la crispació
social han estat molt tensos.

La constatació d’aquest panorama
no treu cap valor als resultats, tot i
reconèixer que ha influït molt en la
decisió de l’electorat.

La  gent  de  Convergència  i  Unió

donem les gràcies als votants que,
una vegada més, ens heu convertit
en la llista més votada a Riudoms.

Aquí els efectes de la polarització del
vot cap a les posicions més extremes
s’han notat, però no tan exageradament
com en la resta del territori.

L’endemà de les eleccions ha estat com
després de la tempesta. L’atmosfera ha
perdut electricitat, l’aire s’ha fet més
respirable i el cel es veu més lluminós.

Convergència i Unió homenatja aquells
ciutadans madrilenys pels quals
«l’endemà» no ha estat possible i també
a tants altres que l’han d’afrontar amb
greus seqüeles físiques i psíquiques.

Ara comença un nou cicle. Tots reprenem
la feina i les nostres responsabilitats
quotidianes amb la lliçó apresa.

La gent de CiU estem convençuts que la
democràcia ha estat la gran guanyadora
de les eleccions generals i aquesta és
sempre una magnífica conclusió.

Les eleccions a Corts espanyoles
que acabem de viure han confirmat
les tendències polítiques que
s’anaven apuntant darrerament al
nostre municipi.

A ERC hem assolit ja la condició
de segona força, i aquest suport
social de caràcter estructural, junt
amb el discurs i l’actuació política
que ens caracteritzen, ens situen
ja ocupant la plena centralitat
política local. Entenem que aquests
resultats no serien possibles sense
la valoració ciutadana del treball
que hem fet amb intensitat, rigor i
voluntat constructiva a l’Ajuntament.

Com a representants municipals,
intentem exercir amb un discurs
ben lligat, som plenament
conscients i coneixedors d’allò que
li convé avui dia Riudoms i com
volem que sigui a mitjà i llarg
termini. I en aquest debat i treball
polític les nostres posicions són
clares, però alhora moderades,
coherents i obertes.

Riudoms té aquest mandat moltes
qüestions transcendentals per
abordar i que necessiten el màxim
consens i treball en comú: la
reforma del nucli antic, la definició
del model socioeconòmic i la
potenciació de sectors nous i que
poden tenir una forta efervescència,
com el turisme.

La direcció política que afronti
aquests reptes ha de caracteritzar-
se per la convicció imprescindible
que cal resoldre’ls amb rigor i
responsabilitat. Fer-ho amb qual-
sevol altre tarannà és un luxe que
Riudoms no es pot permetre.

Per superar aquest repte amb els
resultats que espera la ciutadania,
sortim amb el perjudici que significa
per al poble que els dos partits
majoritaris no es posin d’acord
sobre la governabilitat del poble. Per
la nostra part, estenem la mà davant
la magnitud d’aquest procés que
encetem. CiU, mentrestant, a què
espera per fer-ho?

‘ DEMOCRÀCIA ’

Govern per recolzar la guerra de l’Irak.
El partit que governa es troba en
situacions en les quals ha de prendre
un determini. El temps ens dirà si és
encertat, o no. El terrorisme s’ha de

combatre, sigui com sigui.

L’Estat de Benestar que tenim avui, mai
no l’havíem assolit. El Govern del Partit
Popular es va fer càrrec vuit anys
enrere d’un país en bancarrota. Avui
està amb els comptes sanejats i sense
cap cas de corrupció. Teníem una
planificació per aconseguir: la fi de l’atur,
la fi del terrorisme.

Donem temps al temps, i veurem si
aquests partits que ens prometen
tantes coses les compleixen; si és així
els felicitarem i, si no les compleixen,
direm que han estat unes marionetes
que s’han sabut aprofitar d’uns fets
lamentables, que esperem que mai no
tornin a succeir.

Som demòcrates i, com a tals,
acceptem els resultats de les eleccions
del dia catorze.

‘ PER RIUDOMS ’
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Caramelles Caramelles Caramelles Caramelles Caramelles de Riudoms

Any rera any, les caramelles arriben al nostre poble de la mà del
Grup de Caramelles de Riudoms. L’esforç que comporta assajar amb
setmanes d’antelació es veu recompensat per l’èxit de convocatòria
i la qualitat de les peces interpretades. Aquest any no hi falteu,
gaudiu-ne al sortir de missa de Ressurrecció.

Quants anys fa que us reuniu per cantar caramelles i què ha canviat al llarg
dels anys?

Doncs ja fa 21 anys. El que ha canviat són els directors i la gent. Hem
tingut 3 directors: el Sr. Guinart, el Sr. Alcoberro i el Sr. Vidal. I també el
local d’assaig, perquè vam començar a les Antigues Monges i ara assagem
a l’Antic Hospital, sempre a les instal·lacions de l’Escola de Música.

El nombre d’integrants es manté estable?

Aquest any ha augmentat de 3 membres. Al principi érem més, després es va perdre
i enguany ha reviscolat i som 19 membres. A diferència d’altres corals, aquí l’edat és
molt similar i això ens evita problemes.

Quant de temps abans comenceu a assajar?

Des de principis d’any, 4 o 5 mesos abans, els dimarts al vespre.

Què en podeu dir, del repertori? És similar al d’altres grups de caramelles del
Camp de Tarragona?

Fora de la Coral L’Àncora de Tarragona, que es van dedicar molt als Cors de Clavé,
ni el Baix Camp ni el Tarragonès té el repertori com el nostre. Tenim caramelles amb
arranjaments d’antics músics de Riudoms i cada any en fem una de nova.

A part de les noves incorporacions i la nova caramella, teniu alguna altra
novetat?

La particularitat d’enguany és que volem participar en un concurs a Sant Julià de
Vilatorta (Osona) el diumenge passat Pasqua, l’18 d’abril. El dia anterior també
participarem a la trobada de caramelles de Reus.

Creieu que és una tradició que es seguirà mantenint?

Es vol mantenir. La típica caramella està integrada per homes sols, per això n’hi ha
tan pocs. No és tan fàcil perquè avui dia tothom treballa i és difícil dedicar dues hores
a cantar caramelles quan són homes que treballen 9 o 10 hores al dia. És voluntat,
més aviat ferma. Fer-ho pel poble.

Com animaríeu als riudomencs a formar part del grup?

Dient-los que hi ha molt de companyerisme, ens ho passem bé, fem sopars... i que
faltaria més gent. Més maco fóra... No cal saber solfa per venir a cantar. Voluntat i
ganes! És dels pobles que fa més anys que es fan caramelles. Esperem que gaudeixin
de la cançó d’enguany i que vingui tothom a donar-nos ànims el Dissabte de Glòria.

El grup de Caramelles de Riudoms està format per: Josep
Papió, Joan Cros, Miquel Costa, Antoni Font, Jaume Caparó,
Artur Fargas, Josep M. Cruset, Jordi Mariné, Eladi Solé,
Josep M. Bonet, Josep M. Marrassé, Anton Ferré, Josep
Cabré, Pere Escoda, Francisco Ferré, Jaume Ferré, Miquel
Domènech i Pere Domingo, i el seu director Enric Vidal.


