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L’Ajuntament ha apostat fort per la recuperació
de la Festa Major d’hivern, Sant Sebastià. És
per això  la Regidoria de Festes està treballant
intensament per a programar un bon nombre
d’activitats que satisfacin als veïns de Riudoms.

De la programació festiva d’aquest any, se’ns
dubte va destacar l’actuació del grup de dansa
tradicional coreana Namsadang Nori.

Els artistes havien arribat el mateix dimecres
19 de gener per a fer una actuació a Barcelona
i no van voler deixar passar l’oportunitat de
passar per Riudoms abans de tornar a Corea
l’endemà mateix. Aquest fet respon a
l’excel·lent relació que manté la colònia
coreana a Catalunya amb el consistori del
nostre poble intensificats d’ençà dels actes
de l’Any Gaudí a Riudoms.
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Namsadang nori, un èxit

Namsadang nori, grup coreà de dansa tradicional que representa el complexe i emocionant món dels ritmes”uttari” originaris de les
zones costaneres del sudest de Corea del Sud. També vam poder disfrutar de l’actuació acróbata.
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En el butlletí del mes passat us anunciava les expectatives més immediates per aquest
any que just acabem d’estrenar, en el decurs del qual es faran realitat un remarcable
nombre d’obres municipals.

Però l’any 2005 també serà important per altres motius.

A hores d’ara, tenim ben encaminats la major part dels projectes que havíem promès
realitzar durant la legislatura. Aquesta circumstància ens permetrà dedicar-nos més
intensament a definir amb precisió una nova tanda d’objectius per a Riudoms.

Enguany, el govern de l ’Ajuntament té com a prioritat la preparació del futur de
Riudoms a mitjà termini. Per bé que ja fa temps que vàrem iniciar gestions en algun
àmbit  concret,  serà aquest 2005 quan ens ocuparem de dibuixar el  quadre de
necessitats globals per al Riudoms dels pròxims deu anys i també farem les gestions
necessàries per tal que totes aquestes previsions es puguin assolir, sense retards, a
mesura que la població les hagi de menester.

Opcions laborals, proveïments d’aigua, depuració, equipaments escolars, esportius i
per a la gent gran, tractament avançat de les deixalles, impuls de l’economia i de
l ’empresa, assistència sanitària i  social,  seguretat ciutadana, habitatge digne i
assequible, l’activitat agrícola i ramadera, els nous models de conciliació ambiental,
la regulació urbanística, etc. són alguns dels temes que sotmetrem a estudi per tal
d’elaborar un pla d’actuació global per als propers anys, preparant aquest futur que
ja truca a la porta de Riudoms.

I tot això ho farem sense deixar de vetllar pel bon funcionament dels diferents serveis
que donem als ciutadans i sense destorbar la realització de les obres de millora i les
inversions que van situant el nostre poble en el més alt nivell de benestar.

                                           Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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PREPARANT EL FUTUR

El Jurat d’Expropiació va emetre sentència favorable a l’Ajuntament de Riudoms en
referència a la indemnització que s’havia de pagar per l’adquisició dels terrenys necessaris
per obrir el carrer. Aquest fet possibilita que es pugui desencallar l’acabament  del carrer
Enric Castro i Casanovas, obrint-lo fins arribar al carrer de La Muralla de La Font
Nova.

El Ple de 20 de gener de 2005 va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació de les obres d’urbanització d’aquest tram de carrer,
i simultàniament iniciar el procediment de selecció del contractista.

Obertura del carrer Enric Castro

Ajut al sud-est d’Àsia
Donada la magnitud dels danys ocasionats pel tsunami del dia 26 de desembre de
2004 al sud-est asiàtic, la Junta de Govern Local del dia 13 de gener va acordar
concedir un ajut econòmic de 1.000 euros per tal que es destinin a atendre les
necessitats més urgents.

Per altra banda, Càritas Riudoms i la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament
de Riudoms estan portant a terme una campanya de recollida de donacions mitjançant
unes guardioles situades en els comerços del poble, o bé mitjançant aportacions de
particulars a les oficines de l’Ajuntament o als comptes corrents que Càritas Riudoms
té oberts a Caixa de Tarragona, BBVA i La Caixa.
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El subministrament d’aigua,

l’energia vital del poble

Aquestes darreres setmanes s’han instal·lat un gran nombre
d’elements informatius per tot el poble. Aquesta important inversió
econòmica implicarà una substancial millora en la informació visual
per a tots aquells visitants de Riudoms que no coneguin en detall
els carrers del poble. A partir d’ara, trobar la Casa Gaudí, el pavelló,
el Centre d’Assistència Primaria, o l’Ajuntament, entre d’altres, serà
molt més fàcil.

Nova

senyalització

informativainformativainformativainformativainformativa

Nova senyalització a l’Avinguda de Reus.

Actualment és d’allò més normal obrir l’aixeta i que en ragi aigua de la
qualitat i amb la quantitat que necessitem. Però, no sempre ha estat així,
per donar-se aquesta senzilla situació, hi ha tot un treball previ de gestió
del subministrament, de tractament de l’aigua, de manteniment de la xarxa
i de previsió de futur.

L’aigua és l’energia vital d’un poble. Per una banda, garanteix que els
veïns tinguem el nivell de vida que desitgem i per l’altra garanteix el
sosteniment i creixement econòmic del poble. És per tot això, que una de
les prioritats de l’Ajuntament ha de ser el treball per a mantenir un
subministrament, present i futur, adequat i de qualitat.

Les fonts de subministrament

El subministrament d’aigua a Riudoms es fa a través de diferents orígens.
Aquest fet comporta una complexitat logística, però també implicat
importants avantatges:

 - Disposar de suficients recursos per a continuar mantenint el servei sense
que afecti als usuaris si es dóna el cas que una o varies de les fonts de
subministrament no puguin aportar aigua, ja sigui per manca d’aquesta,
per avaria a la xarxa o per problemes de qualitat.

 - El fet de barrejar aigua de diferents procedències comporta una millora
de qualitat, ja què dificulta enormement que cap dels paràmetres qualitatius
sobrepassi els nivells que es consideren perjudicials.

Els pous, les mines, el Pantà de Riudecanyes i el Consorci d’Aigües de
Tarragona són les fonts de subministrament del nostre poble.

Els pous. L’Ajuntament és propietari de diferents pous. Els pous s’utilitzen
majoritàriament en casos de necessitat per forta demanda en èpoques de
màxim consum i en casos de problemes de subministrament per les altres
fonts. Generalment s’utilitzen quatre pous que són els que tenen un cabal
garantit considerable i una aigua de millor qualitat.

Les mines. L’Ajuntament és partícip de quatre mines. Les mines tenen un
cabal variable i fins i tot nul en determinades èpoques de l’any. El seu
avantatge radica en el fet que és la font de subministrament més econòmica
i per tant s’aprofita tota l’aigua possible.

El Pantà de Riudecanyes. Actualment l’Ajuntament disposa d’una
concessió administrativa de 182.500 m3 i d’uns drets de reg derivats de Planta potabilitzadora d’aigua del Pantà de Riudecanyes.

126 títols que suposen un volum anual d’uns 72.576 m3, sempre que hi
hagi disponibilitat.

El Consorci d’Aigües de Tarragona. Riudoms té uns drets concessionals
de 187.194 m3 i la possibilitat d’uns cabals addicionals, a consumir en els
mesos de menor consum de 52.410 m3.

Tota aquesta aigua és tractada de la manera adequada en la Planta Potibilitzadora
del nostre poble, i posteriorment passa controls diaris dels paràmetres bàsics i
exhaustives anàlisis periòdiques fetes per laboratoris especialitzats.

La gestió, present i futur

Les fonts de subministrament actuals són clarament suficients per garantir
les necessitats actuals i les previstes a mitjà termini.

Tal i com ha anat fent l’Ajuntament fins ara, s’augmentarà constantment
les fonts de subministrament de manera que s’assumeixi l’increment de
consum derivat de l’expansió del poble, tant a nivell urbà com empresarial.
Amb aquesta línia, la Junta de Govern del 3 de febrer va acordar l’adquisició
de 8 drets nous del Pantà de Riudecanyes.

Seguint aquesta política, està garantit per molts anys el flux d’aigua, l’energia
vital del poble.
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Festa Major d’hivern . . .

Espectacle de dansa tradicional coreana,
Namsadang nori

El dimecres 26 de gener es va portar a terme la xerrada
La prevenció de les infeccions respiratòries  a càrrec del Dr.
riudomenc Antoni Castro Salomó, Cap Clínic del Servei de
Medicina Interna de l’Hospital Universitari San Joan de Reus i
professor de la Facultat de Medicina de la URV.

La xerrada va tenir molt bona acceptació, segurament degut al
fet ben conegut que les malalties respiratòries tenen una gran
repercussió en la salut dels ciutadans.

Segons dades del Servei Català de la Salut, són la tercera causa
de mortalitat a Catalunya, provoquen una demanda d’assistència
elevada i generen una despesa econòmica molt important.

Malalties respiratòries

La part acrobàtica va ser la més espectacular.

L’Alcalde de Riudoms, Josep M. Vallès i Jové, obsequiant l’oli i
les avellanes al conseller de turisme Sr. Shin.

En el marc de la Festa Major de Sant Sebastià, el passat 19 de gener,
vam comptar amb l’exclusiva actuació d’un grup de folklore coreà vingut
directament des de Corea del Sud. La representació de l’espectacle que
van dur a terme a Riudoms, anomenat «Namsadang Nori», junt amb la
representació que van realitzar a la Plaça de Catalunya de Barcelona el
mateix dia, van ser les dues úniques que van dur a terme en el seu viatge
a Catalunya. Arribats poques hores abans de les actuacions i acompanyats
entre d’altres autoritats del país, pel conseller de turisme del govern
regional de Gyeonggi, el Sr. Shin, van quedar encantats i sorpresos
positivament per la rebuda que la gent de Riudoms els va fer.

El fet que fos Riudoms la vila escollida per dur a terme la seva actuació,
junt amb la de Barcelona, ve de les bones relacions que van establir-se
arran dels actes de l’Any Gaudí a Riudoms, relació que ha restat activa
durant tot aquest temps. Els artistes que formaven la companyia ens van
oferir una acurada representació de danses i espectacles d’equilibris
tradicionals del seu país, dels que cal destacar l’espectacle d’equilibri
sobre corda, l’artista del qual té un rècord Guiness. Cal esmentar que

l’espectacle que vam poder gaudir les aproximadament 700 persones
que es vàren  aplegar al pavelló d’esports municipal, va formar part de
la cerimònia d’inauguració dels recents Jocs Olímpics d’Atenes – 2004.

Durant els minuts previs a l’actuació, es van projectar imatges de la
font construïda a la província de Gyeonggi, d’on provenien els artistes,
i en la qual va tenir-hi una participació directe, al capdavant del projecte,
el riudomenc Aureli Mónico.

Abans de retornar cap a Corea del Sud, l’Alcalde de Riudoms va
obsequiar a la vuitantena de components de la delegació coreana un
lot d’avellanes i oli per cadascú, productes tant típics de les nostres
terres i molt preuats pels coreans. D’aquesta manera es va voler
contribuir a la difusió dels nostres actius agrícoles entre alts
representants del govern coreà.
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Diumenge al mig dia, després de Missa Major, es va celebrar la
processó en honor a Sant Sebastià màrtir. La carrosa del Sant va
anar acompanyada d’un nombrós grup de riudomencs.

Per altra banda, diferents sacaires van precedir la processó amb la
seva música, juntament amb la participació de la germandat Ecce
Homo de Tarragona. Aquest majestuós grup va donar un to solemne
a la processó, despertant l’interès de petits i grans. Cal destacar
que aquesta germandat només surt de Tarragona un cop a l’any,
per fer l’actuació de Sant Sebastià a Riudoms, fet que tots els veïns
van agrair d’allò més perquè va permetre gaudir d’una experiència
inusual al nostre poble

Dissabte, sacs de
gemecs!

Diumenge al matí, la
processó

Diumenge al vespre, el
ball al pavelló

. . . de Sant Sebastià

Després de l’actuació Coreana del dimecres 19 de gener, els actes
de la Festa Major d’hivern van continuar amb la xerrada Els sacs
de gemecs i la religió, que es va celebrar a la sala d’actes de la
Casa de Cultura. La xerrada, a càrrec de Francesc Sans, va girar al
voltant dels orígens d’aquests instruments, les diferents variants
existents i la seva disposició geogràfica. El Francesc va demostrar
el seu profund coneixement d’aquesta temàtica, combinant les seves
explicacions amb imatges molt il·lustratives.

Un cop acabada la xerrada, els assistents es van traslladar a la
capella de Verge Maria on van poder gaudir d’un concert de sac de
gemecs dividit en dues parts clarament diferenciades. En la primera
part,  es van escoltar músiques tradicionals de casa nostra:
acompanyaments de balls de bastons, de balls de gegants o bé de
balls de cavallets. La segona part va tenir un timbre molt diferent i
la música tradicional aragonesa va omplir la capella de Verge Maria.

L’endemà, un important nombre de sacaires van acompanyar la
processó de Sant Sebastià i a les cinc de la tarda van oferir un
concert a l’ermita de Sant Antoni sota el marc de la VII Trobada de
Sacaires de Riudoms.

Tots els actes de la festa major relacionats amb els sacs de gemecs
van comptar amb la participació directe en l’organització de Jordi
Aixalà, qui des de fa molts anys està fent una important tasca en la
recuperació i promoció del món dels instruments tradicionals.

Els actes de la festa major d’hivern es van tancar amb el ball al
pavelló. Novament el pavelló d’esports va acollir més de quatre-
cents riudomencs per a ballar sota la música del grup Élite. Tangos,
Valsos i cha-cha-chas van fer ballar a tots els assistents al ritme
de les músiques més tradicionals de les festes majors. La bona
temperatura, gràcies als calefactors que recentment s’han adquirit
per aquest tipus d’actes, va col·laborar a allargar el ball fins ven
entrat el vespre.
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Oficina comarcal d’Informació al
consumidor
El Consell Comarcal del Baix Camp, arran del conveni signat amb la
Direcció General de Consum de la Generalitat de Catalunya, disposa
d’ una oficina d’atenció al consumidor que ofereix els següents serveis:

- Recepció i tramitació de denúncies,queixes i reclamacions.

- Sessions d’informació gratuïtes sobre temes de consum a petició
de l’interessat.

- Assessorament personalitzat de les consultes plantejades.

- Mediació entre consumidor i empresa.

- Tramitació de sol·licituds d’arbitratge de consum.

- Realització de les vistes d’arbitratge.

- Informació sobre els drets i deures com a consumidor.

- Inspeccions i campanyes de control de mercat

Informació: Consell Comarcal del Baix Camp, carrer Dr. Ferran, 8.
Telèfon 977.327.155

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 14h i les tardes a concretar.

Servei Gratuït

L’ Institut Català de la Dona gestiona un servei telefònic gratuït i
confidencial d’atenció a les dones en situació de violència, la Línea
900 900 120, l’objectiu del qual és informar i assessorar sobre les
situacions d’ emergències que es puguin produir en aquest àmbit.

Per qualsevol altre informació no urgent també podeu adreçar-vos a la
treballadora social.

Línea d’atenció dones violència

Nova formació al Punt Òmnia de
Riudoms
El punt Òmnia de Riudoms, situat a les Escoles Velles, presenta l’oferta
formativa per aquest curs 2005. Concretament es portaran a terme:

Introducció a la informàtica: curs, nivell bàsic, dirigit a tots aquells que
vulguin introduir-se en el món de la informàtica.

Introducció a Internet: curs, nivell mig, dirigit a persones amb
coneixements previs d’informàtica, que vulguin introduir-se en el món
d’internet. Aquest es portarà a terme els dimarts i dijous d’1 a 2 del migdia
durant dos mesos.

Taller de creació de Weblogs: taller, nivell avançat, dirigit a persones
amb coneixements d’informàtica i internet que desitgin crear el seu diari
digital a Internet.

Per més informació us podeu adreçar al Punt Òmnia de les Escoles Velles,
trucar al 977.851.625, o bé enviar un correu a riudoms@xarxa-omnia.org.

Aquest servei és totalment gratuït per als usuaris.

Festa de l’Arbre

A partir de les 10 del matí del proper diumenge 27 de febrer
tindrà lloc una nova edició de la Festa de l’Arbre de Riudoms.
Seguint amb la reforestació i recuperació de la ribera i dels
marges de la Riera de Maspujols, l’espai que es recuperarà
aquest 2005 serà la futura zona verda que hi haurà entre la
Riera de Maspujols i el Polígon Industrial El Prat, just per sota
del Pont del Vellet.

Tothom qui ho desitgi, podrà plantar i regar el seu arbre o arbust
i a continuació esmorzar gratuïtament, ja que de ben segur se
l’haurà guanyat! Al llarg del matí podrem també gaudir de les
diverses activitats preparades per a l’ocasió.

Diumenge, 27 de febrer PLANTA EL TEU ARBRE!

Subvencions a l’Ajuntament
Aquestes són les subvencions rebudes:

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 760 euros per a la
promoció de l’emissora de titularitat municipal Ona Riudoms.

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 1.228 euros per a les actuacions
de grups inscrits en el Catàleg de Serveis Culturals i que han actuat a Riudoms.

- El Departament d’Educació ha concedit una subvenció de 62.030 euros pel
sosteniment de l’Escola Municipal de Música pel curs 2003/2004, així com 29.670
euros per la creació de noves places d’educació preescolar en centres de titularitat
municipal.

- El Departament de Justícia ha concedit una subvenció de 6.030 euros per
ajudar a sufragar parcialment les despeses de funcionament del Jutjat de Pau i
de l’Agrupació de Secretaries que es troben ubicats en les dependències
municipals de la Raval de Sant Francesc, 21.

- El Departament de Governació i Administracions Públiques ha comunicat la
denegació de la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament per al projecte d’introducció
de les noves tecnologies en la prestació de serveis dels ens locals de Catalunya,
per exhaurir-se la dotació prevista destinada a aquest programa.
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‘ TAMBÉ MIMEM LES NOSTRES
FESTES I TRADICIONS ’

JOSEP M. CRUSET DOMÈNECH, REGIDOR DE CULTURA

VERÒNICA TORRES FERRANT, REGIDORA DE FESTES                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ QUAN EUROPA AVANÇA,
CATALUNYA PROGRESSA ’

El proper dia 20 de febrer es celebrarà
el referèndum per a la ratificació de la
Constitució Europea i els diferents partits
polítics es manifestaran i recomanaran
el vot a favor o en contra d’aquest
Tractat. El cert és que Catalunya és un
país amb una profunda convicció i
tradició europeista i ara té l’oportunitat
per demostrar-ho. Però aquesta
convicció s’ha vist darrerament
qüestionada per l’actitud forçada, i de
vegades incoherent, d’alguns partits
polítics, que volent suposadament
defensar els interessos de Catalunya
pretenen entorpir el seu procés de
construcció: actituds oportunistes no
sempre compartides per les seves
bases electorals. En aquest sentit
doncs, és molt probable que l’única
actitud convençudament europeista
sigui la del Partit dels Socialistes de
Catalunya, que hem liderat aquest
procés i que entenem que la nova
Constitució europea suposa un pas
endavant en la construcció d’Europa i
significa un avenç molt important en la
consolidació dels drets socials, de la
democràcia i de la solidaritat entre tots
els pobles de la Unió.

Des que s’ha iniciat aquesta
legislatura, hem impulsat un canvi
significatiu en les activitats lúdiques,
festives i culturals que es porten a
terme en el nostre poble.

L’arribada a Riudoms dels Ballet
Rus durant el Nadal del 2003 i la
gran assistència de públic va ser la
primera mostra de la bona entesa
entre la programació de qualitat i la
resposta dels riudomencs.

I de mostres no n’hem parat de
veure, des de les places plenes de
gom a gom amb el Reviu les
Places, fins als carrers atapeïts
com mai amb la darrera arribada
de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, passant per un públic
entregat amb la Pepa Maca per la
festa del Beat, continuant amb una
Escola de Lleure amb més nens
inscrits que mai, amb una Festa de
Barris que cada dia congrega més
veïns, o bé amb l’excel·lent acollida
dels recentment estrenats
Festivals de Tardor o l’espec-
tacular representació de fol-

klòrica de Corea amb motiu de
les festes de Sant Sebastià.

Darrera cadascuna d’aquestes
activitats hi ha moltes hores de
preparació i força recursos eco-
nòmics, tan si estan organitzades per
l’ajuntament exclusivament o en
col·laboració,  totes elles tenen un
denominador comú: l’elevat nivell de
participació ciutadana, que és el
termòmetre que indica el grau
d’acceptació de les activitats que
impulsem.

L’equip de govern municipal
continua estant per aquesta línia de
treball. Ara ja estem programant les
activitats del 2005 i us assegurem
que continuarà carregat de sor-
preses i activitat de qualitat.

No pot ser menys, així ho acredita el
caliu que ens transmeteu, les
col·laboracions en l’organització que
realitzeu, els comentaris d’aprovació
que al creuar-nos pel carrer ens feu, i
sobretot la massiva assistència als
actes programats. A tots, moltes gràcies!

El grup municipal d’ERC-AM reitera la nostra protesta, deixant
aquest espai en blanc, a causa de la falta de rigor informatiu i la
manca de llibertat d’expressió d’aquest  Butlletí Municipal de
Riudoms. Properament rebreu més informació, ja sigui a través
d’altres mitjans de comunicació, del nostre  butlletí l’Esquerra
de Riudoms, o de la plana web: www.esquerra.org/riudoms.

‘ EL NOSTRE FUTUR ÉS
EUROPA ’

El Partit Popular de Catalunya demana
el sí a la Constitució Europea en el
pròxim referèndum del dia 20 de febrer,
d’aconseguir-se, serà una gran victòria.

Per tots els ciutadans que creiem en
un projecte comú de Constitució

Europea iniciat fa 50 anys.

Pels partits, com el Partit Popular de

Catalunya, que ha estat liderant aquest
projecte de Constitució Europea, tant
en els estats membres com en el
Parlament Europeu.

Per una Europa més gran.

Per un projecte que comparteixen 25
estats i més de 400 milions d’europeus.

Per una Europa de llibertats i més drets
pels ciutadans.

Per una Europa de més oportunitats
per a tots i de creixement econòmic i
social incomparable en tot el món.

Per una Europa  més segura gràcies
al espai de llibertats, seguretat i justícia.

Per una Europa més democràtica en
el funcionament de les seves
institucions.

Per una Europa més pròspera que
aposti per un creixement sostenible.

Per una Europa  més solidària dins i
fora  de les mostres fronteres.

Per una Europa  més present en el
món, amb una sola veu que garanteixi
la nostra personalitat i ens doti de més
força en el context internacional.

Per una Europa basada en una
comunitat de valors plasmats en la
Carta de Drets Fonamentals.

Per una Europa que defensa la
cohesió econòmica social i territorial
que aposta per la solidaritat entre els
estats membres.

Per tots aquests motius, estem segurs
que els riudomencs diran sí a Europa
i sí a la Constitució Europea.

En relació al català, el Govern espanyol
s’ha compromès davant el Congrés de
Diputats a sol·licitar la reforma del
Reglament de Règim Lingüístic de la UE
per tal que el català sigui llengua oficial de
la Unió Europea, el text del Tractat es
tradueix a les diferents llengües cooficials
espanyoles i es recull en una Declaració el
compromís de la Unió amb la diversitat
cultural d’Europa i l’atenció especial que
prestarà a aquestes i altres llengües.
La dictadura va provocar l’endarreriment
en la construcció del nostre Estat
democràtic, i com a conseqüència, la nostra
incorporació tardana a la Unió Europea.
Però malgrat això hem estat capaços
d’assolir un paper clau a Europa i ara ho
podem demostrar en tant que serem el
primer estat en ratificar la Constitució
europea. Tota Europa estarà pendent de
nosaltres el proper 20 de febrer. La
celebració del referèndum serà la primera
gran prova de foc del procés de ratificació
de la nova Constitució. Tenim una opor-
tunitat per donar un missatge ben clar
d’europeisme i situar-nos en l’avantguarda
de la construcció europea: Europa ens ha
donat molt i ens ho seguirà donant. Quan
Europa avança, Catalunya progressa.
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Programa de Carnaval ‘05
 Dia 2 de febrer

Tarda de Contes  «L’amor de les tres taronges»
Biblioteca Pública Municipal «Antoni Gaudí». 6 de la tarda.

Entrada lliure.

Dia 4 de febrer

Contes per adults
Casa de Cultura «Antoni Gaudí». 8 del vespre. Entrada lliure.

 Dia 6 de febrer

Pavelló d’Esports Municipal. A partir de les 6 de la tarda.

Animació, concurs i ball de carnaval (DUET DAURAT)

(Bases del concurs disponibles a les oficines de l’Ajuntament
i a la web).
(Entrada preus: 3 euros ADULTS, a partir dels 13 anys, i
1’5 euros JUVENIL, a partir dels 5 anys).

 L’Escola Taller d’Ocupació i
l’Ajuntament treballen junts

Des de fa un bon grapat d’anys, l’edifici municipal de les Escoles
Velles cedeix les seves instal·lacions a l’Escola Taller Baix Camp
i a diferents Tallers Ocupacionals.

Des de sempre, la seva directora i els professors han mostrat
una gran predisposició per ajudar a l’Ajuntament de Riudoms en
tot allò que ha fet falta, servint per altra banda com a pràctiques
als alumnes dels diferents mòduls que es porten a Riudoms.

Des de participar en els tractaments que la Regidoria d’Agricultura
porta a terme als camins municipals, o bé mitjançant la seva
col· laboració durant la Fira de l ’Avel lana (enjardinament de
l’entrada nord de la f ira, suport a la instal· lació de la xarxa
elèctr ica del recinte, arranjaments en diferents elements de
fusteria, etc).

Aquestes darreres festes de Nadal, els alumnes han col·laborat
en la instal·lació de l’ambientació lumínica dels carrers, i en  el

Un grup d’alumnes del Taller d’Ocupació preparant les plan-
tes destinades a enjardinar diferents zones del poble.

Enjardinament darrera de l’Ermita de Sant Antoni.

muntatge dels elements de fusta de les noves carrosses de Ses
Majestats els Reis Mags d’Orient.

Ac tua lmen t  una  do tac ió  d ’a lumnes  es tà  pa r t i c i pan t  en
l’enjardinament de diferents zones del nostre poble i d’aquí a
poques setmanes tindran un paper significatiu en la Festa de
l’Arbre 2005.

De ben segur que tot i la llarga llista de col·laboracions que
apareixen en aquest article, encara ens en deixem alguna, i és
que la tasca que està portant a terme l’Escola Taller i els diferents
Tallers d’Ocupació és d’una gran rellevància i d’un gran profit
pel poble de Riudoms. Així doncs, des d’aquí l’agraïment públic
a la bona predisposició que sempre té l’equip de professionals
que van al davant d’aquest centre educatiu.


