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La Plaça de l’Església va ser l’escenari de la Trobada de Puntaires que va tenir lloc la tarda
del diumenge 23 de maig. Va acollir al voltant de 400 puntaires provinents de tot arreu  a més
dels nombrosos espectadors que s’hi van aplegar.

                           PÀGINA 4

Trobada de Puntaires
www.riudoms.org

Moment de la Trobada en que puntaires i espectadors es confonien entre la gran mul-
titud que va assistir a l’acte.
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Tenen raó aquells petits autònoms que s’han queixat perquè han vist augmentat un 300% el rebut de la brossa.
En cap cas el govern municipal pretenia increments del 300%, ni de lluny. No ho hem fet mai des de que som al
govern en cap impost ni taxa.

Aquesta és la comparació dels preus en euros de l’any 2003 amb els del 2004 i el tant per cent d’augment previst:

        Preus 2003         Preus 2004   % d’increment
Habitatges     19’5     19’5     0%
Grans productors ( de 50 m2 a 500 m2)      198      250 26’3%
Grans productors ( > 500 m2)      198      300 51’6%
Mitjans productors      142      200 40’9%
Bars      113      150 32’8%
Establiments ( < 50 m2)        60        80 33’4%
Altres establiments        57        75 31’6%

Podeu observar com la taxa domèstica la vàrem deixar congelada al mateix preu i les  altres tenen augments percentuals
que van entre el 26% i el 51%  per tal d’anar aproximant progressivament l’import de la taxa a la producció real de residus
que genera cada contribuent, de manera que cada vegada sigui més cert allò de qui més residus produeix, més paga.
Per això aquest any vàrem proposar únicament augments en el tram d’aquells que són més productors i no vàrem
augmentar res a les famílies.

Ara bé, l’aplicació de la taxa i l’adequació al grup d’activitat segons la superfície del negoci, ha donat un resultat que no vàrem
preveure i que no desitjàvem. En alguna empresa l’augment ha estat del 300%. Per això dic que tenen raó i per això farem una
revisió meticulosa per tal de reconduir l’increment cap als percentatges que havíem previst.

La modificació de l’ordenança proposarà més trams en les superfícies dels establiments i també ampliarà el ventall d’activitats,
buscant la màxima aproximació possible a la producció real de cadascuna, per tal de fer més just el repartiment dels costos.

Per acabar cal que tothom conegui que l’estudi econòmic que es va fer el setembre passat, partint de les informacions
que ens donaven les diferents empreses que gestionen el servei, preveia un cost anual per al 2004 de 254.425 euros
(42’3 milions de ptes) mentre que la previsió d’ingressos era de 226.954 euros (37’7milions de ptes) de manera que el
servei ja el vàrem aprovar amb dèficit que s’havia de finançar amb aportació de diners d’altres partides de l’Ajuntament.

Posteriorment hem conegut que el preu per tona de paper i d’orgànica serà un euro més car del que ens havien anunciat i la
recollida i el tractament de la resta d’escombraries serà de 134’28 euros/tona en lloc dels 118’28 euros/tona que havien servit
per fer els càlculs. Aquí hi ha inclòs el cànon de 10 euros/tona que ha entrat en vigor a partir del dia 1 de gener d’enguany.

De manera que al 10’8% de dèficit previst inicialment ara li haurem de sumar els increments de costos produïts
posteriorment i el resultat dels ajustaments que es produeixin per la revisió de la taxa. Això no obstant, en cap cas
comportarà augments per ningú, el dèficit d’aquest exercici pressupostari serà assumit totalment per l’Ajuntament.

Josep M. Vallès i Jové, alcalde de Riudoms
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Subhasta a
l’alça de
solars urbans
i industrials

La nova Llei d’Urbanisme (Llei 2/2002, de 14 de març), en el seu
article 47.3, estableix la possibilitat de reconstruir o rehabilitar les
masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques i que hagin estat
incloses en el catàleg a que es fa referència en l’article 50.2.

És per això que l’Ajuntament de Riudoms ha sol·licitat una
subvenció per a la realització d’un pla especial urbanístic per a
l’elaboració d’un Catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable. I, també, s’ha signat un conveni amb l’ACM
(Associació Catalana de Municipis i Comarques) per tal que, a
través dels tècnics enviats per aquesta entitat, poder oferir aquest
servei a tots aquells propietaris que desitgin (i la llei els ho permeti),
incloure les seves edificacions en sòl no urbanitzable. Així, en un
futur, els permisos per rehabilitar aquestes construccions es
podran obtenir més fàcilment.

La realització del catàleg finalitzarà abans de final d’any. Tothom
que hi estigui interessat pot passar durant el mesos de juny i juliol
pels serveis tècnics (2a planta) de l’Ajuntament (de 10 a 2) per
sol·licitar informació. El preu d’aquest servei serà aproximadament
d’uns 150 euros, depenent de la subvenció que se’ns concedeixi i
del número de masies que s’hi vulguin apuntar.

Lloc:  Lloc:  Lloc:  Lloc:  Lloc:  Carrer de Lluís Companys (darrera del
tennis «Las Pérgolas»)

Dia: Dimarts 1 de juny, d’11 a 13 del migdia

Preus:Preus:Preus:Preus:Preus:     Tractor agrícola (28,50 eur), remolc agrí-
cola (7,65 eur) i remolc particular (6,20 eur)

NOVA OPORTUNITAT

ITV DE TRACTORSITV DE TRACTORSITV DE TRACTORSITV DE TRACTORSITV DE TRACTORS

Catàleg de
masies i
cases rurals

Plànol de situació dels solars que sortiran a subhasta.

L’Ajuntament de Riudoms treurà a subhasta un lot de sis parcel·les de sòl urbà
residencial per a la construcció d’habitatges unifamiliars en filera (de planta baixa
i dues plantes pis) al Pla Parcial Residencial 4 Font Nova. El lot té una superfície
de 1.846,68 m2, 1.138 m2 dels quals són edificables. El preu de sortida és de
427.000˛ i inclou el lot de 6 parcel·les i un terç d’un solar interior de verd privat.

Pel que fa a sòl industrial (naus entre mitgeres), les dues parcel·les estan situades
al Pla Parcial Industrial 1 El Prat. La parcel·la 17 té una superfície de 674,24 m2,
amb una ocupació edificable de 646,61 m2, i la parcel·la 12, de 3.687,95 m2, té
una ocupació edificable de 2,726,09 m2. Es pot optar a aquesta última o bé sencera
o bé desglossada en 5 lots. La parcel·la 12.1 ocupa una superfície de 1.006,63
m2 , la 12.2 de 764,05 m2, la 12.3 de 701.55 m2, la 12.4 de 639,10 m2 i la 12.5 de
576,62 m2. És condició indispensable haver començat la construcció d’una nau
industrial en el termini de dos anys per evitar així l’especulació i fomentar la
implantació industrial i la creació de llocs de treball al nostre municipi. La parcel·la
17 té un preu de sortida de 34.000˛ i la 12 sencera de 360.000˛.

Per optar a la subhasta tant del sòl urbà com de l’industrial, s’ha de presentar al
registre general de l’Ajuntament de Riudoms un sobre tancat en el termini establert
que es publicarà properament. Aquest sobre ha d’incloure dos sobres més, un
amb l’acreditació de l’empresa i certificació de solvència, i l’altre amb la proposició
econòmica. L’adjudicació dels terrenys es farà en un acte públic i aquests
s’adjudicaran al licitador amb la proposició econòmica més alta.

Nous guàrdies

Cristian Cánovas, de 28 anys d’edat, i Joan Orellana, de 34, es van
incorporar a la plantilla de la guàrdia municipal el passat mes d’abril, tots
dos provinents del sector de la seguretat.

Cal destacar que els 8 guàrdies municipals de Riudoms realitzen controls
d’alcoholèmia conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, així com altres
tipus d’actuacions, donat el conveni de col·laboració signat entre el Servei
Català de Trànsit, Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament de Riudoms.
Tanmateix, els Mossos també realitzaran controls de velocitat tant a les
entrades a la població com dins del propi casc urbà.

Joan Orellana Tomàs. Cristian Cánovas López.
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Trobada de Puntaires

Gran Festa Internacional
de Gegants

El passat diumenge 23 de maig es
va celebrar una trobada de puntaires
a la nostra vila, coorganitzada per
l’Ajuntament de Riudoms i «El
Taller», grup riudomenc dedicat a les
manualitats. A banda de les puntaires
de «El Taller», també hi van participar
del Grup de Puntaires de Riudoms
que assisteixen en altres trobades
lluint el nom del nostre poble.

El passat 8 i 9 de maig va tenir lloc a Riudoms la Gran
Festa Internacional de Gegants que commemorava
els 75 anys de l’arribada dels Capgrossos a Riudoms,

els 50 anys de l’arribada del Ton i la Sisca i els 5 anys del
bateig del Gegant Antoni Gaudí. A les 8 del
vespre del dissabte el Saló de Plens de
l’Ajuntament va acollir la recepció de les colles
de gegants i dels grups de música tradicional
internacionals, grups que a partir de les 11 de la
nit van amenitzar el nombrós públic que es va
aplegar a la Plaça de l’Església. L’actuació a
càrrec de la Colla de Diables de Riudoms va
posar el punt i final a les activitats previstes per
dissabte. Diumenge, les colles geganteres
internacionals i les acabades d’arribar van
protagonitzar la cercavila i ballada de gegants,
el més esperat de tota la trobada.
La trobada va ser organitzada per la Colla
Gegantera de Riudoms i els Grallers «Fotem-li
Canya», amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Riudoms i la Diputació de Tarragona.

La trobada va reunir unes 400
persones que van fer punta de coixí
a la Plaça de l’Església a partir de
les 6 de la tarda, i que van embadalir
amb la seva tècnica i les seves
puntes les prop de 400 persones
que van anar passant per la plaça,
on també hi havia parades
relacionades amb les puntes de
coixí.

Part de l’equip organitzador de la Trobada.



Ajuntament de Riudoms 5

 n Maig 2004 n Núm. 15 n

Activitats de l’Escola Municipal
de Música de Riudoms

L’Escola Municipal de Música de Riudoms ha dut a terme durant les darreres
setmanes un seguit d’intenses activitats que han engrescat de ben segur
alumnes, professors i pares.

Dissabte 1 de maig, els alumnes més joves, els «Petits Cantors», van
participar a la trobada anual de cant coral «Juguem Cantant», que es va
celebrar a Alcanar (El Montsià). Es van celebrar també algunes activitats
complementàries: cercavila amb gegants i capgrossos, pallassos... i a la
tarda, conjuntament amb una desena de formacions corals de tota la
província, es va interpretar la cantata «El follet valent», en la qual els alumnes
de Riudoms van fer de solistes.

Els dies 6, 7, 8 i 9 de maig l’Orquestra de l’escola es va desplaçar a l’illa de
Mallorca per a participar a la «VII trobada de joves violinistes de la
Mediterrània». El dijous 6 van fer un concert a l’Església dels Sagrats
Cors de Ciutat de Palma, amb un important èxit artístic. És la primera vegada
que l’Orquestra ha preparat un concert d’una hora de durada, assajat
prèviament amb molt esforç i dedicació. Fins diumenge, van participar en
les activitats pròpies de la trobada, visitant també la casa on va viure Frederic
Chopin a Valldemossa. Els actes centrals de la trobada es van fer al Monestir
de Lluc, un preciós emplaçament situat a la Serra de Tramuntana que va
ajudar encara més a gaudir de la música i la convivència entre tots els
participants. Per altra banda, el dijous 13 de maig, l’Orquestra va tornar a
interpretar el concert ofert a Mallorca una setmana abans, aquesta vegada
al pati del Castell de Torredembarra, un lloc ideal per sentir la música
d’aquesta formació de Riudoms que encara encoratjats per la trobada a
les illes, van demostrar el bon moment musical i humà que han pogut recollir
a l’altra banda de la Mediterrània. Fruit d’aquest encoratjament, ens volen
oferir el mateix concert a Riudoms. Ja en sentirem a parlar.

Integrants del Cor Jove que va triomfar a Torrevella.

Totes les corals participants en plena actuació conjunta.

Així mateix, els dies 8 i 9 de maig, les alumnes més grans de l’escola integrades
al «Cor Jove» van participar, convidades per l’organització, al prestigiós concurs
de cant coral «X Certamen Infantil de Habaneras» celebrat a Torrevella
(Alacant). Hi van prendre part catorze formacions corals. El «Cor Jove» era la
formació amb menys temps d’existència que participava al concurs i tot i així,
la nostra representació va obtenir un meritori «Diploma d’or», que representa
una mena de tercer premi que l’organització va concedir vist l’altíssim nivell
ofert en aquest certamen. A hores d’ara, s’està preparant un intercanvi amb
una coral de Vitòria (Euskadi) per als dies 19, 20 i 21 de juny.

L’Orquestra de l’Escola durant la seva actuació a Mallorca.

Tànit Bono seleccionada per
al Cor Mundial
La riudomenca Tànit Bono Tell, que va realitzar el nivell elemental a l’Escola
Municipal de Música de Riudoms, ha estat recentment seleccionada per
formar part del Cor Mundial de l’estiu de 2004 al del 2005, després de
passar una prova que l’ha fet ser l’única escollida de tot l’estat espanyol.
Moltes felicitats!

De cara a l’acabament de
les classes lectives, us
informem que la Festa de fi-
nal de curs de l’Escola de
Música serà a la tarda-vespre
del proper divendres 18 de
juny al Parc de Sant Antoni,
on actuaran les diferents
formacions de l’escola. La
festa estarà coorganitzada
per l’AMPA de l’escola.

Us convidem a assistir-hi!

Fruit de l’èxit a Torrevella us
anunciem que el Cor Jove
dirigit per la professora
Violant Sarrà ha estat
convidat a participar en el
programa «El Magatzem»
del Canal Reus TV, el proper
dijous 10 de juny a les 8 del
vespre.
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S’està preparant pel proper Sant Jaume el que serà la 1a Baixada d’ORNIS
a Riudoms. Un ORNI és un «objecte rodant no identificat», i els que es
concentrin al nostre poble per la nostra Festa Major d’estiu hauran de rodolar
de Sant Antoni a la Plaça Arnau de Palomar, propulsats únicament pels
integrants de l’ORNI.  O sigui que us animem a formar grups de 4 persones
i aneu preparant el vostre vehicle. Les bases estaran disponibles a la pàgina
web i en cartells que es penjaran pel poble ben aviat.

Baixada d’ORNIS per Sant Jaume CD Riudoms classificat pel play-off
Un cop classificat per jugar el play-off, el C. D. Riudoms jugarà el primer
partit el proper 30 de maig. Serà a l’Estadi Municipal de Riudoms. Així
doncs, els riudomencs i riudomenques podrem un cop més anar a donar
suport al nostre equip. Tots i totes amb el C. D. Riudoms!

Noves jardineres a la Plaça de l’Om
Les parts laterals de la plaça de l’Om, que comuniquen el carrer Major
amb el carrer Beat Bonaventura Gran, eren sovint objecte d’aparcaments
indeguts que dificultaven el trànsit rodat. Les noves jardineres col·locades
en aquest espai, alhora que embelliran encara més la plaça, pretenen
acabar amb aquest problema. Per facilitar l’aparcament de motos,
aquestes tenen una zona reservada al passatge que comunica la plaça de
l’Om amb l’Av. Pau Casals.

Carta per la Pau
El passat 24 d’abril es va fer la cloenda de la Campanya «Desenvolupem la
Pau a Catalunya», organitzada per la Fundació Carta de la Pau dirigida a
l’ONU amb el suport de la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals
i els ajuntaments, entitats civils i institucions socials dels diferents municipis.

Aquesta campanya va començar l’abril de 1999 i és l’esforç d’una entitat cultural
catalana, la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, que moguda, d’una
banda, per l’increment de conflictes a Catalunya vinculats a la manca de pau, i
d’una altra, conscients del desig de pau de la majoria de persones, va voler fer
una tasca intensa i profunda de sensibilització i promoció de la pau.

L’acte de cloenda es va celebrar a les Caves Codorniu a Sant Sadurní d’Anoia,
sota la presidència del conseller de Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Saura, dels germans Manel i Teresa
Raventós en representació de la família Raventós i Codorniu, i de la Sra.
Maria Viñas, patró delegat de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU.

Adequació del Parc de la Sort
A petició de diferents veïns, s’han instal·lat dues cistelles de bàsquet al
Parc de la Sort, situat prop de l’Avinguda Verge de Montserrat. Així doncs,
a partir d’ara els veïns de Riudoms podran fruir d’aquest espai també per a
jugar-hi a bàsquet.

Recicla, no trenquis el cicle
L’Ajuntament de Riudoms ha repartit  per totes les cases del poble un llibret editat
pel Consell Comarcal del Baix Camp i SECOMSA (Serveis Comarcals
Mediambientals, SA) per divulgar i promoure encara més el reciclatge.

Recicla, no trenquis el cicle ens parla de residus, reciclatge i plantes de
compostatge. En aquest llibret hi trobem informació sobre els residus, els
abocadors, les incineradores, la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar, el cost de
no reciclar, com es fa el compost a la Planta de Compostatge del Baix Camp, etc.

Cal que tots i totes col·laborem cada vegada més a reduir, reutilitzar i reciclar!

Aprovades les subvencions pel 2004
La Junta de Govern va aprovar el 29 d’abril atorgar les subvencions a
entitats per a les activitats culturals, juvenils i esportives de l’any 2004.

Així, el total destinat a activitats culturals és de 8.589 euros, el total
destinat a activitats juvenils és de 3.000 euros i el total destinat a
activitats esportives és de 9.730 euros. En resum: 21.310 euros.

Prèviament, la proposta havia rebut el dictamen de la Comissió Informativa de
Cultura, Esports, Ensenyament i Benestar Social amb el vot a favor dels grups
municipals de CiU i PPC i amb l’abstenció dels grups municipals d’ERC i PSC.

Noves cistelles al Parc de la Sort.

Les jardineres milloraran la circulació a la Plaça de l’Om. Convocatòria de beques d’internat
En resolució del dia 4 de març de 2004 (DOGC 4093 de data 17-03-04), el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publica la convocatòria per a l’adjudicació
de places de residència subvencionades (beques d’internat) per alumnes que cursin
els seus estudis al Complex Educatiu de Tarragona el curs 2004-2005. La presentació
de sol·licituds és fins el 15 de juny de 2004. Per més informació no dubteu en adreçar-
vos a Serveis Socials de Riudoms (Raval de Sant Francesc, 21).
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‘ON HA ANAT A PARAR EL
PROGRÉS SOCIAL QUE VA CON-
SOLIDAR EL GOVERN DE CIU ?’
RAMON MARGALEF BATISTA

REGIDOR DE BENESTAR SOCIAL I SANITAT                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ L’AUGMENT DE LES TAXES
MUNICIPALS ’

Riudoms, com la resta de municipis de
Catalunya i d’Espanya, van viure el 3
d’abril de 1979 les primeres eleccions
municipals en democràcia, després de
quaranta anys d’absència de llibertats.

Aquestes eleccions van ser un punt de
partida d’unes administracions locals
que a més de recuperació de les
llibertats democràtiques, exigia donar
resposta a una realitat social.

Amb la perspectiva d’aquests 25 anys,
podem constatar les dimensions d’aquell
repte. Vam entrar amb un mandat ple
d’esperances de donar resposta a
problemes que afectaven greument la
qualitat de vida dels ciutadans. I vam haver
d’afrontar aquests reptes en condicions
molt difícils: amb uns ajuntaments amb
pocs recursos i menys competències,
amb una societat que esperava molt,
però que no tenia una idea definida de
qui havia de ser el responsable de cada
problema.

No seria just mirar les passes inicials
del municipalisme democràtic, deixant

Fa unes setmanes el món del comerç
i la indústria de Riudoms es van queixar
per la pujada desproporcionada de les
taxes referents principalment a les
escombraries.
Es queixaven per l’alça del preu i
també ens acusaven als partits de
l’oposició (PSC i ERC) de no haver
fet res i d’haver donat conformitat a
aquesta pujada. Per aclarir
qüestions la cosa va anar així:
.- Al Ple del 18-9-03 el Govern (CIU
i PP) va presentar a aprovació del
Ple la modificació de les ordenances
fiscals. L’absència d’un regidor de
CIU va fer que les forces entre partits
al Govern i partits a l’oposició (PSC
i ERC) quedessin igualades a sis
regidors. L’Alcalde va fer servir el
seu vot de qualitat per aprovar-ho
per majoria simple, amb els vots en
contra del PSC i d’ERC. Però era
necessària una majoria absoluta
per aprovar-ho i el Govern ho va
haver de passar novament per Ple.
.- Al Ple del 30-9-03 el Govern va
presentar de nou a aprovació la
modificació de les ordenances
fiscals i aquest cop les va poder

aprovar amb els vots en contra del
PSC i d’ERC.
Els partits a l’oposició vam criticar que
no s’aplicaven bonificacions previstes
a la Llei, que aquestes taxes
demostraven un nul interès per fer
política social o ambiental, que les
pujades en algunes taxes es podien
fer de forma menys dràstica i
repartida entre diferents exercicis, ...
Amb tot això volem dir que no es
cert que votéssim a favor de
l’augment de les taxes com s’havia
dit. Per altra banda, sí que hem de
donar la raó als comerciants quan
es queixen de què els partits de
l’oposició els podíem haver avisat
de l’augment que se’ls hi aplicaria.
En això vam badar i volem
aprofitar aquesta revista per
demanar disculpes per no haver
fet prou bé la nostra feina.
El 17 de maig de 2004 va haver
una reunió dels representants del
comerç i la indústria local amb
l’Ajuntament, però alhora d’escriure
aquestes línies desconeixem si
s’ha arribat a qualsevol acord.
Esperem que sí.

Durant la darrera campanya electoral
al Parlament de Catalunya, els partits
polítics que actualment componen el
govern de Catalunya, o sigui, PSC,
ERC i IC, van assegurar que en el
moment de governar farien unes
polítiques progressistes. Ara, després
de cent dies d’aquest govern, podem
dir, i s’està demostrant dia a dia, que
d’això res de res. No fan política
progressista ni de veritable justícia
social. Menys diners, menys
propostes, menys ajudes per a totes
les famílies.
Més de 300.000 famílies no podran
acollir-se al Programa «Viure en
família» per la seva manca de
convocatòria. Aquest és el programa
que el govern de CiU va promoure
per facilitar que les persones amb
dependències (gent gran o
discapacitats) es puguin quedar a
casa seva, en l’entorn familiar i
social habitual i que els seus
familiars puguin disposar del suport
necessari per a tenir-ne cura.
Unes 110.000 vídues percebran un
complement econòmic inferior a

l’aprovat a la Llei; en lloc del
complement aprovat per CiU de 361˛
anuals, el tripartit, en la seva
convocatòria, limita el complement a
300˛ anuals.
Durant l’ any 2003, es va aprovar la
Llei de suport a les famílies amb els
vots de CiU i ERC. El tripartit no ha
procedit a regular per decret el seu
desplegament. El que suposa que
les famílies no podran percebre uns
ajuts que els corresponen per Llei.
Per la seva part, la consellera de
Sanitat va anunciar que es
contractarien 500 metges de primària.
El 23 de març, anuncia només la
contractació de solament 152 metges,
o sigui que en sanitat també anem
a menys.
En canvi, en lloc de suprimir d’entre
un 20% o un 25% el nombre d’alts
càrrecs per tal de retallar
despeses, han crescut un 4,2%, el
que suposa un creixement de les
retribucions totals de l’ordre del 5,2%.
Com és obvi, això no és l’actuació
d’un govern que s’anomena
progressista.

Davant la recent polèmica creada per
l’equip de govern de l’Ajuntament (CiU i PP)
d’apujar de manera unilateral un 300% la
taxa d’escombraries per botiguers,
comerciants i grans productors, el Grup
Municipal d’ERC-AM vol compartir amb
vosaltres dues reflexions:

En primer lloc denunciar, una vegada més,
que els mitjans de comunicació depenents
del consistori (butlletí d’informació municipal,
pàgina web i Ona Riudoms) han d’estar al
servei dels ciutadans i no emprar-se com a
instruments polítics al servei de l’equip de
govern, ja que sinó ens trobem amb situacions
tant desagradables i de certa tensió, com la
viscuda entre l’Associació d’Empresaris i els
governants locals. Si el butlletí municipal es
dediqués única i exclussivament a donar una
informació complerta de l’activitat municipal,
incloent en les seves planes o en el web de
l’Ajuntament els acords adoptats pel Ple o la
Junta de Govern Local, donant una informació
més plural i objectiva de les iniciatives dutes a
terme pels partits de l’oposició i, es deixès
d’imitar a alguna publicació local a la que se li
han denegat subvencions, aquestes
polèmiques disminuirien.

‘ 25 ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS ’

de banda les circumstàncies úniques
que envoltaven els seus primers passos.
Un cert afebliment de la societat civil, una
crisi econòmica que va esclatar i que va
obligar a molts ajuntaments a fer coses
que no els pertocaven perquè ningú no
feia res i calia fer alguna cosa per donar
resposta a situacions de crisi social que
colpejaven les nostres comunitats. Una
situació financera i fiscal que no es
corresponia amb la realitat d’un
municipalisme modern.

Avui hem de reconèixer que malgrat
aquestes dificultats, els municipis van fer
de la necessitat, virtut, dels problemes,
oportunitats, de les febleses estructurals,
la força de transformació que calia fer.

No és casualitat que en aquests 25 anys
hagin estat els poders locals els qui han
estat més amatents als canvis socials,
no només per la proximitat física als
problemes, sinó sobretot perquè s’ha
mantingut des de 1979, malgrat les
dificultats, una major sensibilitat cap a
les noves idees i a les noves propostes.

‘ DESINFORMACIÓ
MUNICIPAL ’

En segon lloc, ressaltar que el grup municipal
d’ERC-AM disposa d’una revista municipal,
l’esquerra, regida per un consell de redacció,
que dóna compte de l’actualitat política al
municipi. En el número 39, aparegut a finals
de l’any passat, s’informava en les pàgines
centrals, de l’aprovació de les noves
ordenances, fent esment a la pujada
indiscriminada de la taxa d’escom-braries.
També s’informava que ERC va presentar
diverses al.legacions, en especial la referida a
l’ordenança 7 sobre el servei de recollida
d’escombaries. Des d’ERC-AM es va
proposar una reducció a la meitat dels
increments proposats i que aquests
s’apliquessin de manera gradual, i no de forma
immediata. L’equip de govern va votar en contra
de totes les al.legacions proposades, i ara han
tingut que reconèixer el greu error que van
cometre i fer-se enrera en la decissió.

En un espai curt de temps, entre pròpies
decissions i actuacions dictades per altres
administracions, com les de realitzar rotondes
a les entrades al municipi de Riudoms, s’estan
donant la raó. Aquest fets són bastants
significatius per observar qui camina sobre
una superfície més plana i recta.
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Societat de Caçadors

Què és la societat de caçadors? Quan es va crear?
És una entitat federada que té uns 225 socis. La primera assemblea es
va fer el 24 d’agost de 1974. El president de la primera junta l’any 74 va
ser Manuel García Fabra, el vicepresident Jaume Mestre Fontgivell, el
secretari Sergi Saladié Badia, el tresorer Jordi Montserrat Salvadó, i els
vocals Josep M. Vernis Font, Jaume Domingo Forcadell, Bonaventura
Papió Jansà i Josep M. Nat Crusells. La junta actual està formada per:
Joan Sansó Victorio que és el president, José Capitán Novillo, el
vicepresident, Antoni Ferré Pinyol, el secretari, Antoni Agustí González Gil,
el tresorer i els vocals Carlos Badet Forcadell i Josep M. Tizne Cabrera.

Quan us reuniu i què tracteu a les reunions?
Les reunions de la junta es fan cada dimarts i parlem dels problemes que
hi pugui haver i el que va sortint, com queixes de pagesos i propietaris.
També fem l’assemblea general per tots els socis aquest 29 de maig.

Quins són els requisits per formar part de la vostra societat?
S’ha de ser fill del poble o fer 10 anys que s’hi està empadronat i tenir una
finca de més de 4 hectàrees.

La vostra entitat ha conegut diverses etapes?
Hi va arribar a haver més socis. Ara cada any hi ha alguna baixa  i entra molt
poca gent jove. Tenim dues sòcies, que per ser les úniques no paguen. També
destacar que l’any 92 es van fer estatuts nous.

Continueu fent campionats i participeu en algun campionat de fora vila?
Abans es feia la tirada de la Fira i la de Sant Jaume però ara ja no es fan
perquè el camp de tir La Timba l’han tancat, no ens donen cap permís i
Governació Civil i la Guàrdia Civil posen molts problemes perquè en altres
llocs hi ha hagut molts accidents.
El Carlos Badet fa 2 anys que es presenta al campionat de caça provincial
de Tarragona. Només hi poden participar membres d’una societat de
caçadors. Però es fa per sorteig i de moment no li ha tocat.

Quina relació manteniu amb l’Ajuntament?
La relació és bona. Ens agradaria poder-nos traslladar a un local nou; el que tenim
és molt vell. Des de que s’ha creat el Pla d’Emergència tots en som membres.

Creieu que la imatge que es dóna dels caçadors és injustament valorada
per culpa de l’actuació d’algunes persones poc respectuoses amb el medi?
Últimament la imatge que se’n té és bastant negativa. La gent que ve de
fora a viure a Riudoms ho veu bastant malament. Una de les coses que
ens perjudiquen molt és que la gent que té un tros pel cap de setmana el
primer que fan és tancar-lo i als trossos tancats no s’hi pot caçar. La
persona que és caçadora de veritat s’estima la natura. El que passa és
que hi ha massa caçadors i pocs tiradors.

Creieu que ara es caça menys?
No es caça menys perquè es cuida el coto. Es fan 2 o 3 repoblades l’any.
De conill i de perdiu es manté però el tord i la tórtora han baixat. S’hauria
de poder deixar descansar el coto durant 2 anys a tota la península.

Com veieu el futur de la Societat de Caçadors?
El futur a Riudoms està molt malament.  A curt termini es tancarà el coto.

Junta actual de la Societat de Caçadors de Riudoms.


