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deixa un bon gust de boca

www.riudoms.org

Menjador escolar
S’informa que el servei de menjador escolar començarà a funcionar des del
primer dia de classe, el 15 de setembre.

Els interessats en usar-lo des del principi, hauran d’apuntar-se al col·legi abans
de les 13 hores del dia 10 de setembre, als efectes de poder fer la contractació
de personal i les comandes d’aliments amb el temps suficient per garantir un
bon servei des del primer moment.
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VIVENDA SOCIAL, UNA NOVA
INICIATIVA MUNICIPAL

Des de l’Ajuntament impulsarem, a partir de l’any que ve, la
construcció de vivendes socials, destinades a gent jove, i no tan
jove, amb una característica comú, la precarietat de recursos
econòmics.

Es tracta de posar al mercat una tipologia d’habitatge en forma
de pisos de dimensions ajustades a les necessitats dels usuaris,
sovint joves que viuen o volen viure individualment o en parella.
Les característiques d’aquesta vivenda, la fan assequible
econòmicament, garantint sempre unes condicions de dignitat i
confortabilitat.

Algunes seran de venda i d’altres seran de lloguer per períodes
determinats, amb el compromís del llogater de deixar lliure
l’habitatge en complir una edat determinada.

L’Ajuntament no parteix de zero, perquè ja disposa de terrenys
adequats per fer aquesta actuació i, a curt termini, ampliarem
encara més el patrimoni immobiliari municipal destinat a donar
resposta a la demanda de vivenda social de la gent de Riudoms.

Ara comencem a preparar la infraestructura necessària per fer
realitat aquest projecte.

En primer lloc, per a reduir els costos i oferir els habitatges amb
les millors condicions econòmiques i per poder-ho gestionar amb
l’agilitat que convé al món immobiliari actual, crearem un
Organisme Autònom Municipal al qual l’Ajuntament concedirà
totes les facultats que siguin necessàries per dur a terme la gestió
i administració del patrimoni immobiliari municipal.

Aquesta actuació s’emmarca dintre dels nostres compromisos
electorals per a l’actual mandat i serà la primera d’aquestes
característiques que es fa a Riudoms.

                          Josep M. Vallès i Jové, alcalde de Riudoms
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Per primera vegada
Riudoms queda exclòs de

les ajudes europees
Ens acaben de confirmar la mala notícia. Riudoms no comptarà amb diners dels fons europeus (FEDER) per fer
inversions de millora urbana.

Malgrat que la proposta complia íntegrament les condicions exigides, malgrat que aquesta petició del govern municipal
comptava amb la unanimitat dels 4 grups politics, el Director General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya no ha inclòs la petició de Riudoms entre les beneficiàries de subvencions europees.

No han estat suficients les gestions de l’alcalde davant el Delegat del govern de la Generalitat, Sr. Xavier Sabaté, ni
davant del Subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Sr. Joan Abelló. Tampoc ha fructificat la petició de recolzament
que el grup municipal de CiU va fer al diputat del PSC al Congrés de Madrid, Francesc Vallès ni al senador de
l’Entesa Catalana, Lluís Aragonès.

L’obra principal que l’ajuntament volia tirar endavant amb l’ajut del FEDER era la continuació del passeig dels Germans
Nebot, entre la carretera de la Sènia i el rieró, just per sota de les parcel·les Ferrant. D’aquesta manera perdem una
magnífica oportunitat de resoldre un problema històric, com és l’obertura d’una sortida alternativa de la barriada.

L’anterior convocatòria del FEDER va concedir a Riudoms més de 43 milions de ptes. i va fer possible la urbanització
(amb la col·laboració dels propietaris) de la zona industrial de la Carretera de la Sènia (carrer del President Companys,
a la zona del tennis).

n HORARIS DELS SERVEIS

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

Casa de Cultura Antoni Gaudí i Cornet.
c/ del Beat, 73.
* Biblioteca Municipal. De dilluns a divendres,
de 10 a 14 h (dilluns al matí tancat) i de17 a
21h. Dissabte, de 10 a 13 h.
* Punt d’Informació Juvenil (PIJ). De dilluns a
divendres, de 18 a 20.30 h.
* Telecentre (accés lliure a internet). De dilluns
a divendres, de 10 a 14 h i de 18 a 20.30 h
(dilluns al matí tancat)

Serveis municipals (Antiga Cambra Agrària).
c/ del Raval Sant Fracesc, 21.
* Serveis Socials. Dilluns i dijous, de 10 a 12 h.
* Jutjat de Pau. De dilluns a dimecres, de 10 a 14h.
  Jutgessa de Pau: Dilluns, d’11 a 13 h; dimecres,
d’11 a 12 h.
* Oficina d’Atenció de la Guardia Civil, cal
trucar prèviament a la Guàrdia Municipal de
Riudoms (609902090) per tal concertar hora de
poder fer més fàcilment la denúncia davant la
Guàrdia Civil.

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

Pavelló Municipal. c/ de Salvador Espriu,
s/n. Reserva de les instal·lacions al telèfon
977 76 84 34.

Casa Gaudí. c/ Raval de Sant Francesc, 14.
Octubre a Març: només grups concertats
Abril, maig, juny i setembre: dissabtes i
diumenges de 12 h a 14 h.
Juliol i agost: de dimarts a dissabte d’11 h a 14
h i de 17 h a 19 h, i diumenge de 12 h a 14 h.
Telèfon de contacte 977.85.16.10
 Mail: fundacio.gaudi@riudoms.org
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Ampliem els
cabals
d’aigua per al
proveïment
urbà
Recentment hem aprovat l’adquisició de 34 drets del pantà de
Riudecanyes, els quals se sumaran als 84 que ja tenia en propietat
l’Ajuntament de Riudoms.

L’import de la compra s’apropa als 95.000 euros (15’7 milions de ptes.)

Seguint amb la nostra voluntat de previsió de necessitats de futur, hem
decidit ampliar el proveïment d’aigua per al consum de boca i industrial.
Val a dir que fa pocs anys n’havíem comprat uns altres 34.

Aquesta actuació s’emmarca dintre de la política que estem seguint en
matèria d’aigües, de tenir unes fonts diversificades de proveïment (pous,
mines, Consorci d’Aigües del Camp de Tarragona i pantà de Riudecanyes-
Siurana)

La diversificació dóna més altes garanties de subministrament en el cas
de possibles incidències o avaries en algun dels proveïdors, de manera
que per deixar el poble sense aigua, caldria que fallessin tots quatre, la
qual cosa seria com a conseqüència d’una situació catastròfica de gran
magnitud, molt més improbable que no pas que falli un sol.

La diversificació de fonts ens dóna altres garanties molt importants perquè
durant tot l’any estem barrejant les aigües de les diferents procedències,
amb la qual cosa garantim millor les condicions de potabilitat i aptitud per
al consum humà, perquè amb les mescles, es contraresten els possibles
excessos de nitrats o d’altres elements que acompanyen l’aigua.

Per acabar volem dir que tenim contractat el servei d’un prestigiós laboratori
que periòdicament realitza les anàlisis de l’aigua de consum que
subministrem a la xarxa, de forma que tenim un estricte control de qualitat
sobre les condicions sanitàries d’aquest servei públic de primera
necessitat.

El Parc de
Sant Antoni

creix
Com a resultat de la urbanització del Mas Libori, l’ajuntament ha rebut les cessions
gratuïtes de 1430 m2 de zona verda i 713 m2 de zona d’equipament, situats just al
darrera de l’ermita de Sant Antoni i de la piscina municipal, respectivament.

Tot i que amb retard, pels problemes que ha tingut el promotor, de mica en mica,
l’obra va arribant al seu objectiu.

A hores d’ara ja es pot veure el rebaix que s’ha fet per tal de deixar l’ermita envoltada
d’una plaça més gran i a un sol nivell.

Major facilitat d’accés, ampliació de la zona verda, dignificació d’un espai urbà,
potenciació de l’entorn de l’ermita, són algunes de les millores que s’estan fent
realitat als ulls de tothom.

Reunió amb els veïns de l’Arenal
En anteriors butlletins us havíem avançat que un cop es disposés de les
diferents opcions per a millorar els carrers del nucli antic, es convocarien
els veïns de cadascun dels carrers per informar-los i escoltar les seves
propostes. A l’hora d’escollir quin havia de ser el primer carrer a remodelar,
es va prioritzar l’estat de conservació actual de cadascun d’ells, així com
la seva situació per a recollir les aigües pluvials que es canalitzaran per
sota del ferm. Un cop fet l’estudi de tots els carrers del nucli antic en base
a aquests criteris es va decidir iniciar les obres pel carrer de l’Arenal.

Així doncs, el dimecres 11 d’agost es van convocar tots els veïns d’aquest
carrer per informar-los de la proposta d’actuació, considerar les seves

opinions i resoldre aquells dubtes que es poguessin presentar. Una bona
representació dels veïns van assistir a la reunió que es va celebrar al Saló
de Plens de l’Ajuntament. Després, es van desplaçar amb els regidors a
veure una mostra de la proposta de superfície del carrer i comprovar com
és possible obtenir un bon equilibri entre la comoditat a l’hora de caminar,
l’aspecte visual i la utilització de llambordes com a acabat de la superfície.

Després de la trobada sembla ser que una àmplia majoria dels veïns estan
d’acord amb la proposta tècnica feta i ben aviat s’iniciaran els tràmits
administratius per a realitzar la contractació de les obres.
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Nous equipaments pels
Serveis de l’Ajuntament

Millores a la Piscina Municipal

En la línia de modernització dels serveis municipals i adequació a les noves
necessitats de Riudoms, aquestes darreres setmanes s’han comprat
diferents equipaments per tal de donar un millor servei als riudomencs.

MÀQUINA PER LA NETEJA DEL PAVELLÓ
Per tal de millorar la neteja de la pista del pavelló d’esports municipal, s’ha
adquirit una moderna màquina que permet netejar la totalitat del parquet,
retirant la brutícia que la pràctica de l’esport produeix i deixant la pista en
òptimes condicions. L’adquisició de la nova màquina per un valor de 4867,60
euros coincideix amb diferents accions de manteniment d’aquestes
instal·lacions que s’han fet durant el més d’agost, de la que en destaca el
nou vernissat de la superfície del parquet.

CARRETÓ ELEVADOR
Aprofitant la Fira, s’ha adquirit una carretó elevador per la brigada municipal
per tal de facilitar les tasques que aquesta realitza i poder moure amb major

agilitat objectes de gran volum o pes. Aquest material s’ha adquirit per un
valor de  27.144 euros.

GRUA
Per altra banda, l’Ajuntament ha adquirit un vehicle destinat a fer el servei
de grua municipal, pel que fa a la retirada de vehicles de la via publica per
part dels guàrdies. L’adquisició representa una despesa de 36.888 euros.

Fins ara aquest servei estava subcontractat a una empresa particular i
de fora del municipi, per la qual cosa comportava un cert retard en la seva
prestació. Ara, amb aquesta adquisició es vol donar un millor servei, tant
amb la rapidesa, com amb la prestació del mateix.

La grua podrà retirar de la via pública tot aquell vehicle que estigui estacionat
de forma que impedeixi la circulació, ocupi l’espai destinat a altres usuaris,
afecti un servei públic, representi un perill o obstaculitzi el trànsit.

Portal de Riudoms a Vila-seca

Aquells que heu visitat la piscina municipal durant aquests mesos d’estiu
haureu pogut observar el substancial canvi que han tingut part d’aquestes
instal·lacions. Les obres de millora s’han realitzat assegurant que cada espai
de la piscina en que s’ha treballat s’ha deixat resolt definitivament i que no
caldrà fer-hi noves obres a curt termini.

L’actuació de l’ajuntament ha consistit en enderrocar la totalitat dels vestuaris
i fer una distribució nova que donés resposta a les necessitats actuals dels
usuaris, de l’entitat gestora de la piscina municipal «Amics de Riudoms» i
de la legislació vigent. Espais més amplis, una major quantitat de lavabos,
un terra antilliscant, una major lluminositat, un major nombre de
complements, etc, han fet que tots els banyistes coincidissin en l’opinió de
que s’havia fet una bona feina.

Per altra banda, també s’ha retirat l’antiga instal·lació elèctrica i se n’ha posat
una de nova de la que en destaquen les noves torres de llum que permeten
realitzar qualsevol tipus d’acte nocturn en unes òptimes condicions. L’import
total previst de l’obra serà aproximadament d’uns 80.000 euros.  Els nous vestidors, un cop acabades les obres.

Coincidint amb la diada de la Invenció del Cos de Sant Esteve, festa
major de Vila-seca, es va inaugurar en aquest poble veí el Portal de
Riudoms. El Portal de Riudoms és un nou espai públic en el nucli antic
de Vila-seca on s’han situat les restes d’una antiga torre de defensa que
flanquejava l’accés des del Camí de Riudoms. L’espai va ser inaugurat
el passat 3 d’agost per l’alcalde de Riudoms, Josep M. Vallès i per l’alcalde
de Vila-seca, Josep Poblet, acompanyats de diferents regidors dels dos
consistoris.

L’alcalde de Riudoms va manifestar en el seu parlament que els dos oms
que el poble de Riudoms havia regalat per a posar en aquell espai volien
contribuir a l’arrelament de la bona amistat i germanor entre les dues
poblacions.

 L’Alcalde de Riudoms, Josep M. Vallès i l’alcalde de Vila-seca,
Josep Poblet, en el moment de tallar la cinta inaugural.
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La nostra FiraFiraFiraFiraFira promociona
l’agriculturaagriculturaagriculturaagriculturaagricultura i RiudomsRiudomsRiudomsRiudomsRiudoms

La Fira, un any més, ens ha permès gaudir de les activitats preparades,
retrobar-nos i donar a Riudoms un gran protagonisme dins la comarca.

Ha estat una fira oberta, participativa i on tothom hi ha pogut dir la seva.
Les diferents activitats s’han omplert de públic, el temps ens va
acompanyar (no va fer excessiva calor, ni ens va ploure, …) el que va fer
que el públic es distribuís més al llarg de les tardes del certamen. El resultat
de la bona feina feta pel Comitè Organitzador ha estat augmentar la
participació i presència de públic, local, però sobretot, foraster, ja que la
nostra Fira es converteix en punt de referència en el mes d’agost.

Aquest any els actes previs a la Fira van començar el 16 de juliol amb la
inauguració de l’exposició «Volem viure de la Terra! Pagesos en lluita, 1976-
1979» que es va exposar fins el 31 de juliol a la Casa de Cultura i després
es va traslladar a la Fira. En el 8è Seminari de cuina de l’avellana, unes
30 persones van poder gaudir i aprendre de les receptes que ens van
ensenyar tres cuiners de prestigi. A més tothom que participa en aquests
cursos se li regala el recull de receptes de la «Cuina de l’avellana» en que
s’hi poden trobar més de trenta receptes de tots els cursos de cuina.

De l’1 al 8, es van fer diverses xerrades i visites agrícoles per aprofundir en el
coneixement agrari, centrades en l’avellana i l’olivera. Del 2 al 8, set comerços
locals van decorar els seus aparadors amb motius relacionats amb l’avellana.

El divendres 6, va tenir lloc la inauguració de la Fira de l’Avellana 2004 a
càrrec de l’Honorable Sr. Antoni Siurana i Zaragoza, Conseller d’Agricultura
del DARP. En aquest acte, que tingué lloc a la Sala d’actes de la Llar de
Jubilats de Riudoms, va tenir lloc el lliurament de premis del Concurs de Cartells
de la Fira de l’Avellana. El primer premi i el segon van recaure en l’autora
riudomenca Irene Gavaldà Serra. En aquest mateix acte la Coral Dolça
Catalunya va presentar-nos la recuperació de la cançó popular «La plegadora
d’avellanes».

El dissabte 7, al matí, va tenir lloc el torneig de natació «Fira de
l’Avellana», organitzat per l’entitat «Amics de Riudoms». A la tarda la Secció
de muntanya del CERAP, va organitzar la «4a Caminada Popular
Riudoms-Puigcerver-Riudoms», amb una setantena de participants.

A partir de les 6 de la tarda es va obrir el recinte firal i un dels actes que més
ressonància van donar a la Fira van ser les «Passejades d’Antoni Gaudí», que
amb un carruatge de cavalls es va poder fer el mateix recorregut que l’arquitecte
havia fet moltes vegades: sortíem del recinte de la Fira, cap al Camí de les
Passeres, s’arribava al Mas de la Calderera, es feia un refresc d’avellanes i
moscatell, continuàvem amb la visita a la Casa Gaudí. Tota la visita era guiada.

Les activitats programades per dissabte a la tarda van ser: exhibició de
futbol-botons, actuació castellera a càrrec dels Xiquets de Reus, actuació
de l’Esbart dansaire
de l’Orfeó Reusenc,
exhibició de cotxes
de ràdio-control i per
acabar el Gran Ball
de nit amb l’Or-
questra «Europa».

Diumenge 8, vam
recuperar per segon
any l’antiga tradició
riudomenca d’anar-se
a banyar a la platja de
Cambrils el diumenge
de la Fira. Acom-
panyades per un
carruatge i sis cavalls
i sota el títol d’«Anar
a mar» i organitzat
per «Amics de Riudoms» unes 80 persones, algunes vestides d’època, van
arribar-se fins a Cambrils i van  fer un esmorzar a la vora del mar. En aquest
acte es va fer l’inici  simbòlic del Camí de Santiago que va protagonitzar el
Gegant Gaudí, a càrrec de la Colla Gegantera de Riudoms.

Els actes de la tarda van ser: «Les passejades d’Antoni Gaudí», la 21a Prova de
Transport d’un sac d’avellanes al coll, en que es tancava la Combinada Reus-
Valls-Riudoms. Cal destacar la important participació amb 17 inscrits. També cal
ressaltar l’acte previ en que alumnes disminuïts de l’Associació Esportiva Alba, van
fer el mateix recorregut amb uns sacs menys pesats i per relleus, cosa que va
omplir d’orgull a tots ells. A continuació es van lliurar  els premis de la Cursa de sacs,
del Concurs d’aparadors i dels Concursos de fruites i verdures. Cap al tard, les
Corals «Dolça Catalunya» de Riudoms i la Coral «Guspira» del Morell van fer una
actuació coral i per acabar ambdues corals es van oferir la recuperació de la peça
«La Plegadora d’avellanes» de Mn. Ramon Bergadà, que la vam poder tornar a
escoltar en el marc de la Fira de l’Avellana després de molts anys d’oblit. Volem
agrair a les dues corals l’esforç que han dedicat per a preparar aquesta actuació.

«Tots aquests esforços estan ben arrelats en les nostres
conviccions de sempre i canalitzen les aspiracions de la societat
riudomenca i catalana, com ara, identitat, integració, innovació,
cultura, ecologisme i tants d’altres.»

Una de les coses que més agraeixen els visitants és que es podien tastar diferents
productes elaborats amb avellana i altres fruits secs: coca de músic, de recapte,
gelat, orxata, xarrup, licor, embotits, hamburgueses, avellanes crues i torrades, ...

Degut a l’èxit de públic de la primera presentació, durant la Fira es va poder veure
contínuament la projecció «El Riudoms dels nostres pares».

També es van poder veure diverses exposicions: «Volem viure de la Terra!»,
Tapissos, Cartells presentats al Concurs de Cartells, Mostra de productes elaborats
amb avellana, ORNIS participants a la «I Baixada d’ORNIS» que va tenir lloc per
St. Jaume a Riudoms. Els més petits van poder pujar als ponis que hi havia al pati
de les Escoles Velles i als inflables i karts que hi havia al Camp de futbol vell per
complementar l’exhibició de cotxes de ràdio control. Des de ben aviat, es van
omplir les dues zones d’aparcaments habilitades i els carrers propers a la Fira.

A tothom que hi ha participat d’alguna manera: Comitè Organitzador, entitats,
expositors, Pubilla i Hereu, Escola Taller, hostesses, personal de l’Ajuntament, visitants
i tot Riudoms en general, us agraïm l’esforç. L’any vinent, celebrarem la 25a Fira de
l’Avellana i com a commemoració d’aquest aniversari us anunciem que la propera
Fira de l’Avellana i Fira de Sant Llorenç tindrà lloc els dies 12, 13, 14 i 15 d’agost de
2005. Ja veieu que podrem gaudir d’un dia més de Fira. Allí ens hi retrobarem!

«Des de l’organització treballem per a enriquir el nostre projecte
de FIra: el camp català, Riudoms i Catalunya.»
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Sopars a la fresca
Durant els mesos d’estiu moltes entitats del nostre poble celebren actes
lúdics i socials, però els que van més lligats a aquesta època de l’any són
els sopars a la fresca.

El primer de tots va ser el sopar de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Riudoms, que el dia 17 de juliol va aplegar unes quatre-
centes persones a Sant Antoni i en que després del sopar es va oferir una
actuació musical.

El passat dissabte 31 de juliol, Mans Unides a Riudoms, va organitzar,
com cada any el Sopar de la Fam a la pista d’estiu de Sant Antoni per tal
de recollir diners per a les campanyes de Mans Unides. En els darrers
anys, aquest acte ha anat agafant una gran acceptació per part de la gent
del poble, i enguany va aconseguir aplegar a unes dues-centes persones
que també van poder gaudir de l’actuació de diferents joves músics locals
que van amenitzar l’ esdeveniment.

Tanmateix, el passat dia 21 d’agost, la delegació de la Lliga Contra el
Càncer de les Comarques de Tarragona a Riudoms, va organitzar el
Festival de la Lliga Contra el Càncer que com cada any celebra l’entitat a
la piscina d’Amics de Riudoms, enguany amb l’assistència d’unes dues-
centes persones. El sopar va anar acompanyat de música en viu i del
sorteig de diversos obsequis lliurats per diferents entitats i comerços del
poble. La recol·lecta esta destinada a les activitats que porta a terme
l’entitat.

En aquests dos sopars per a causes benèfiques l’ajuntament hi ha fet
una aportació econòmica per tal de poder ajudar a les activitats d’aquestes
dues entitats.

Finalment, el passat 28 d’agost es va portar a terme el sopar de socis
d’Amics de Riudoms. L’acte va comptar amb l’assistència d’un important
nombre de socis i va servir per a que tots els assistents poguessin
compartir una animada nit a la fresca,  repassar les activitats que durant
aquest darrer any a portar a terme l’entitat, gaudir de música en viu i
comprovar en directe les millores que ha fet l’ajuntament a les instal·lacions
de la piscina.

Cal fer una menció especial a totes tres entitats i sobretot als responsables
de les mateixes que dediquen el seu temps lliure a fer possible any darrera
any l’organització d’aquests actes. Des d’aquí els volem animar a continuar
la important tasca que estan realitzant en el nostre municipi.

Més de cent riudomencs de colònies a Calders
Com cada estiu, del 8 al 15 d’agost, uns noranta nens i divuit monitors de l’Esplai
del Casal Riudomenc van anar de colònies a Calders (El Bages). Ha estat una
setmana intensa amb multitud d’activitats que giraven al voltant del tema central
«La volta al món en 7 dies» i que han servit per a conèixer costums i maneres de
fer de diferents zones del nostre planeta. Han estat set dies plens de sensacions,
d’emocions, d’amics per sempre i records per a tota la vida. De ben segur que tot
l’esforç dels monitors, que des de moltes setmanes abans han estat preparant les
colònies, és recompensat quan veuen que aquells qui han viscut les colònies
recordaran d’una manera molt especial aquest estiu 2004.

Nou curs a la Llar d’Infants «Picarols»
Davant la proximitat del nou curs escolar és important que pels nens que,
per primer cop, comencen a anar a la Llar d’Infants, abans d’encetar les
classes, els pares els expliquin que podran estar amb més nens i que hi
van a aprendre i jugar, un fet molt divertit i alegre. És important que els
nens s’incorporin d’una manera progressiva i gradual. Cal deixar-los primer
poc temps per després augmentar el temps d’estada fins a la incorporació
completa de l’horari lectiu, sense claudicar davant dels primers plors que,
de ben segur, es produiran.

Per aquest nou curs hi ha novetats: l’ampliació d’una nova aula de 1-2 anys, les
millores en l’aula polivalent, la incorporació d’una nova educadora, el canvi de
direcció. Fins ara ho havia estat la Cristina Garrido, a qui li volem agrair la dedicació
en els anys en que ha estat directora de la nostra Llar d’Infants. Bona sort!

Carta de la directora de l’Escola Taller
Enguany, l’Escola Taller Baix Camp 3 ens hem sentit especialment implicats en
la Fira ja que des de la direcció se’ns va demanar la col·laboració en el muntatge
dels estands, la senyalització de carrers i zones d’aparcament, el manteniment
de jardins i zones verdes, la instal·lació elèctrica de la Fira...

Així doncs un grup de 6 alumnes de l’escola, 2 de cada mòdul formatiu, es van posar
a treballar de valent durant tota la setmana prèvia, ajudant a la brigada municipal.

Els altres vam estar treballant en l’elaboració del nostre estand i l’entrada de Les
Borges. En el moment que se’ns va plantejar la possibilitat de fer l’entrada petita
de seguida vam tenir clar que faríem alguna cosa especial, diferent...que cridés
l’atenció dels visitants a la fira i creiem que ho vam aconseguir. Van ser moltes
les persones que durant el cap de setmana se’ns van adreçar per felicitar-nos
per la feina feta i des d’aquí els volem agrair el seu recolzament.

I un cop acabada la fira...a recollir. Ja des del mateix dilluns els alumnes es van tornar a
posar a treballar en el desmuntatge de la fira fins que tot va estar llest i... fins l’any que ve!

Volem aprofitar l’avinentesa per agrair a l’organització de la fira, i en particular al
seu director Eudald Salvat, que ens fes confiança tant en la realització de l’entrada
com en la col·laboració en el muntatge. Per nosaltres i pels nostres alumnes ha
estat un repte i sobretot una experiència que de ben segur ens haurà enriquit tant
professionalment com personalment. Gràcies a tots i fins l’any vinent!

El Gegant Gaudí a Santiago de Compostela
Després de mesos de preparació, el passat 15 d’agost van sortir del nostre
poble dotze riudomencs i el Gegant Gaudí per tal d’iniciar el Camí de
Santiago. Aquesta iniciativa de la Colla Gegantera de Riudoms els va
portar a realitzar 110 km del camí, caminant des del dia setze d’agost al
dia vint-i-tres en que van entar a la Catedral i van assistir a la Missa del
Peregrino. El camí va estar ple d’anècdotes, però de ben segur que tots
recordaran el dia en què l’atzar els va portar a coincidir en mig del camí
amb el net del Josep M Sentís (resident a Madrid) i com aquest no va
poder contenir les llàgrimes d’emoció en veure el grup de riudomencs. De
ben segur que per tots els participants ha estat una experiència inoblidable.

 Autora de la foto: Montse Ortiz
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‘ TREBALLEN PER RIUDOMS O
PEL SEU PARTIT ? ’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ EL PROBLEMA DELS
CAMIONS AL NUCLI URBÀ ’

Ara fa uns mesos el Govern de
l’Ajuntament va decidir unilateralment ficar
a les entrades del municipi senyals de
prohibició d’aparcament de vehicles pesats
al nucli urbà. I va passar una circular als
transportistes de Riudoms on els avisava
que en el termini de 4 o 5 dies tindríem
prohibit estacionar al nucli urbà i dient que
els camions els hauríem de deixar en una
part de dos carrers, c/ Salvador Espriu i c/
dels Molins Nous, tocant a la riera.

Evidentment això va crear un fort malestar
entre el sector transportista de Riudoms
per diverses raons: primer pel curt termini
de temps amb que s’informava els
afectats, segon perquè no se’ls havia
tingut en compte en cap moment, tercer
perquè el lloc que se’ls hi donava per
aparcar els camions era clarament
insuficient i quart per la inseguretat que
tindrien aquests camions en la zona que
els ha assignat l’Ajuntament.

A començaments de l’any 2003 els
socialistes vam passar una enquesta a
la gent de Riudoms on els preguntàvem
si els preocupava l’entrada de camions

pesats al nucli urbà. Un 65 % es
mostrava preocupat. Això va fer que
ens plantegéssim la necessitat de
crear un aparcament per vehicles
pesats fora del nucli urbà. Aquest
aparcament hauria de ser vigilat i
s’havia de fer amb el cofinançament
d’Ajuntament i transportistes. I així ho
vam reflectir al nostre programa per
les eleccions municipals.

El juliol de 2003 el grup d’ERC va entrar
una moció demanant un espai per a-
parcar els vehicles pesats i un cop habilitat
aquest espai que se’n prohibís la circulació
d’aquests pel nucli urbà. Evidentment el
PSC la va votar a favor perquè nosaltres
ja havíem defensat aquesta idea al
programa electoral i, evidentment, el
Govern municipal (CIU i PP) la van votar
en contra, tot i que CIU també ho portava
al seu programa electoral.

Ara han volgut actuar de forma
precipitada, sense consultar a ningú i
donant solucions que no porten enlloc.
Però ja sabem que el diàleg no és el
punt fort d’aquest Govern.

Al llarg d’aquests mesos s’ha pogut
anar veient la feina realitzada pel
Govern municipal. Una feina que la
fem amb molt de gust i dedicant-hi
molts esforços, ja que tenim clar
que és la nostra obligació.

Uns resultats ben visibles ens
avalen. Aquesta feina, evidentment,
fins que no es porta a la realitat cal
madurar-la, treballar-la internament,
escoltar a tothom i buscar-ne els
parers més diversos, per a que
surti de la millor manera possible.
Fins i tot així, no es fa al gust de
tothom, ho sabem i en som
conscients. Arribats a aquest punt,
cal denunciar públ icament
l’«efecte embut» que practiquen
els grups de l’oposició, que no
és res més que copiar les nostres
idees, presentar mocions
demanant el que ja es fa des del
Govern o el que segur que no es
podrà fer, ensumar per on van els
nostres projectes i els de les altres
administracions o fins i tot els
d’altres associacions riudomenques

i mirar de fer creure que això o allò
és gràcies a la seva intercessió o
iniciativa. Aquest comportament
dóna a entendre les seves ganes
de protagonisme i la seva manca
d’idees.

Aquesta és una denúncia pública
d’aquest comportament. Tothom
pot veure quin és el camí per on
nosaltres caminem, el que ens
ha portat a ser un poble mirall
dins de la comarca i això és fruit
de sacr i f ic i ,  t rebal l ,  r igor,
constància, esforç i ganes d’anar
cap endavant.

Algú pot pensar que els entrebancs
que ens posen formen part de la
feina de l’oposició, és clar. Només
demanem a l’opinió pública que
sigueu crítics amb tothom, amb
ells i amb nosaltres, i que cadascú
respongui, sincerament, a aquesta
pregunta: treballen per Riudoms
o només busquen treure’n un
profit partidista?

Riudoms ha anat perdent pes específic
en el conreu de l’avellaner, a causa del
declivi de preus i dels increments de
costos en mà d’obra, fertirrigacio,
herbicides i recs automàtics, mentre
que ha anat guanyant notorietat en el
conreu de l’olivera i l’el.laboració de l’oli.

En front d’aquest fet, el govern municipal
en comptes d’intentar aportar iniciatives
al col.lectiu d’agricultors -que recordem
que desenvolupen una funció vital tant
per les persones com pel medi natural
(alimentació i preservació del territori)-
els hi ha donat l’esquena, desaprofitant
un certamen, del qual els riudomencs,
fa tant sols una dècada, ens sentíem
orgullosos d’ella: la FIRA de l’Avellana.

La Fira, des de fa uns anys, s’està
perdent com a exposició del poble i
com a promoció dels productes i
empreses locals, i no tant sols les
agrícoles. No està acomplint les
demandes del sector primari, al no
saber realitzar una captació interessant
d’empreses de maquinària i de serveis
agrícoles que la permetin convertir-se

‘ TREBALLEM EN POSITIU ’

‘ FIRA O «MERCADILLO» ’

en un referent de la demarcació, no es
realitza una forta promoció de l’avellana
(i d’altres productes típics riudomencs),
no es potencien les xerrades tècniques
programades, no ….. En definitiva, no
pot ser que els atractius del certamen
siguin exhibicions a cavalls o teledirigits,
que res tenen a veure amb productes
locals.

Si les fires, en paraules del conseller
Siurana, són un aparador pels de fora
vila, on era l’oferta industrial i de
serveis locals? ERC-AM ha entrat a
l’Ajuntament, una bateria de preguntes
encaminades a esbrinar el futur
immediat d’aquest certamen, ja que
hem notat a faltar, entre altres fets,
importants industrials riudomencs
relacionats amb el sector agrícola. No
trobeu, que amb la quantitat
d’expositors generalistes que hi havia
en aquesta edició, que venien roba,
articles de bijuteria i coca amb recapte
de Lleida, la FIRA s’assembla cada
vegada més al mercat dels dijous? No
s’han de perdre més oportunitats.
Recuperem la nostra identitat!

El passat dia 11 vam tenir una reunió
amb tots els veïns del carrer de
l’Arenal per tal d’explicar-los el
contingut del projecte de millora que
està previst realitzar, així com del
pagament d’aquest, que serà
totalment  a càrrec de l’Ajuntament.
Són obres d’un cost elevat, però
l’equip de govern treballa perquè es
facin sense haver d’aplicar cap
mena de contribucions especials.

Seguint en aquesta línea, en data 23
de juny va tenir entrada a
l’Ajuntament el projecte de
renovació de l’enllumenat públic del
carrers Galanes, Gaudí, Sant
Bonifaci, Travessia dels Enamorats,
Travessia de la Font i Travessia
dels Fadrins.

Aquestes millores es faran
exactament igual que les del carrer
de l’Arenal, és a dir, sense cap mena
de despesa per part del veïnat.

Reconeixem que aquestes obres, i
altres previstes, no es fan amb tanta

rapidesa com nosaltres voldríem.
Fem i actuem d’acord amb les
nostres possibilitats.

Altres ajuntaments fan actuacions
més ràpides, però sempre
apliquen contribucions especials al
veïnat.

Possiblement,  en el  pròxim
butlletí parlarem del Parc de Sant
Antoni, del passeig dels Germans
Nebot, del cobriment del barranc
del Molí de Vent al seu pas pel
Barri Ferran,  etc.  Des de la
Regidoria d’Urbanisme i des de
l’equip de Govern donarem tota
mena d’ informació que ens
sol·liciteu. Contestarem tot el
relatiu als projectes que hem
esmentat.

No estem cansats, ni ens
cansarem, per aconseguir més
benestar per a tots els riudomencs.
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Entrevista Amics de Riudoms

Quan es va crear aquesta entitat i quant de temps fa que la presideixes?
L’entitat es va formar l’any 1981 i la junta actual va començar el 18 de
maig de l’any 2001. Està formada per 10 membres, 5 homes i 5 dones, i
serà vigent fins el 18 de maig de 2005.

Què ha canviat en aquest temps?
Des del 1981 gràcies a la gent que va començar a l’entitat i a les
aportacions dels socis avui en dia tenim una piscina. Justament al 2001
la piscina va passar a ser propietat de l’Ajuntament, ja que així s’havia
acordat l’any 81. La junta actual ha intentat dinamitzar l’entitat i donar
una bona oferta de cursets i serveis a la piscina. Una de les novetats és
que es fa natació tot l’any, a l’hivern anem al Club Natació Reus Ploms.
Estaria bé algun cop poder-ho fer aquí...

Amics de Riudoms col·labora amb altres entitats riudomenques al llarg
de l’any?
Donat que és una entitat sense ànim de lucre, col·laborem amb altres
entitats.

Hem pogut veure una millora en els vestidors. Què en penseu?
És un dels avantatges que la piscina sigui propietat de l’Ajuntament. S’han
pogut fer unes obres de reestructuració dels vestidors. Es van construir
l’any 81 i a part dels canvis socials també hi ha hagut canvis de normativa
i havien quedat una mica «desfaçats».  El regidor d’esports i l’entitat van

portar a terme un projecte de remodelació. Per part de l’Ajuntament hi va
haver bona entesa. Els vestidors estan adaptats als discapacitats i l’any
que ve també es deixarà l’accés adequat per a ells.

Com valores la temporada d’enguany?
La d’hivern al C. N. Reus Ploms la valoro com a molt bona. Vam tenir una
cinquantena de persones entre les activitats del grup de nadons, els dos
grups d’iniciació a la natació, i el de salvament i socorrisme. I aquest estiu
totes les activitats han gaudit de molts usuaris i la piscina també. El temps
ha acompanyat... Amb la remodelació dels vestidors, crec que la temporada
ha estat un èxit. L’inconvenient va ser que els usuaris de la piscina van
coincidir amb el final de les obres a principi d’estiu, però com que era per
una millora la gent va ser comprensiva. Hem tingut uns 200 clients de les
activitats aquàtiques, a més dels de socorrisme, un centenar de socis
diaris i una trentena d’entrades diàries de no socis.

Els usuaris són de Riudoms?
Podem afirmar que a l’estiu la majoria són de Riudoms i també dels pobles
veïns. Tenim 1.300 socis –fills i néts dels socis de la primera època i molta
gent que han vingut a viure al poble- i el número augmenta cada any.

A l’hivern pel que fa al socorrisme la majoria són de Riudoms i a la iniciació
la meitat són de fora. Això fa pensar en el potencial que tindria tenir una
piscina tot l’any.

Quin segment de població fa ús de les vostres instal·lacions
majoritàriament?
Tots. Per una banda, com que fem activitats d’iniciació per nadons, vénen
els més petits acompanyats del pare o la mare o els avis. Si saltem als
infants, com que hi ha una oferta molt completa de natació i socorrisme
cobrim totes les edats. També hi ha gent que ve a natació d’adults o pel
seu compte: gent de més de 18 anys i gent més gran. Activitats com
l’aquagym tenen èxit entre la gent jove i més gran. La major part dels
usuaris adults són dones, com a acompanyants dels infants i les usuàries
de natació i aquagym. No d’ara, ja fa anys d’això.

Quins projectes té Amics de Riudoms de cara al futur?
El primer projecte seria millorar les activitats i el servei actual en quant a
número d’activitats. També aconseguir que la instal·lació actual de la
piscina es millori, com s’ha fet amb els vestidors, adaptant-ho a les noves
necessitats i normatives. I disposar de més terreny amb ombra al voltant
de la piscina. També, com hem dit, poder tenir una piscina coberta. La
construcció a càrrec de l’Ajuntament i que Amics de Riudoms la gestioni.

Jordi Nolla, president d’Amics de Riudoms, a les instal·lacions
de la Piscina Municipal.

11 DE SETEMBRE

L’Ajuntament de Riudoms us convida a participar en els actes de l’11 de setembre
que tindran lloc a la plaça de l’Església, a partir de les 8 de la tarda.

Aquest 11 de setembre, penja la senyera!


