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Com a bon poble mediterrani, Riudoms esclata en
forma de festa durant els mesos de l’estiu, concentrats
bàsicament durant el mes de juliol. Un cop encetada la
gresca amb la Festa dels Barris, arriba el torn de la
programació cultural d’estiu, el Reviu les Places, i com
no, de la Festa Major de Sant Jaume, abans d’arribar al
punt àlgid de l’estiu amb la nostrada Fira de l’Avellana.

Enguany, el Reviu les places ha ofert un ampli ventall
de propostes, algunes amb marcat caràcter familiar,
d’altres més singulars i per a públics més determinats,
però sempre basant-nos en el mateix objectiu: oferir
un producte avantguardista de qualitat. La resposta del
públic en totes les suggerències culturals de la
programació ha estat excel.lent.

Pel que fa a la Festa Major de Sant Jaume, seguint
amb els mateixos criteris de qualitat i participació de
les darreres edicions, s’ha assolit un ambient festiu i
de germanor que des de sempre ha sigut l’ànima i
l’impuls de les festes majors, i així caldrà mantenir-ho i
ampliar-ho entre tots de cara als propers anys.

      Pàgines 4 i 5

Un estiu a la fresca

Espectacular, va ser l’actuació de la Companyia Estatal del Caucas.
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Ara que acabem de passar l’equador de la legislatura és un bon moment per analitzar el ritme de treball del
govern municipal i com està el grau d’assoliment d’objectius.

Com a feines acabades tenim:
● La urbanització de la zona industrial del Prat.
● Les dues noves rotondes del Prat
● El tancament de la rotonda de la carretera de Vinyols.
● La renovació de l’enllumenat de diversos carrers del nucli antic.
● Quatre noves bateries de contenidors soterrats, (ja n’hi ha un total de 9).
● La pavimentació dels camins del Remei i de Sant Domingo.
● L’enjardinament de les rotondes de la Font Nova i del Prat.

En avançat estat d’execució hi ha:
● Les obres de les noves dependències de l’Escola Municipal de Música, que s’inaugurarà ben aviat.
● L’enjardinament de la nova Plaça de l’Arbre.

Obres que ja s’han començat:
● L’Epicentre Gaudí.
● El carrer de l’Arenal.

Obres adjudicades al constructor per a iniciar de forma immediata:
● La deixalleria, situada a la zona logística municipal, just després del cementiri.
● Connexió del carrer de la Muralla de la Font Nova amb el carrer d’Enric Castro i Casanovas.
● La urbanització del carrer de Francesc de P. Quintana, que surt de la Pl. de l’Arbre i va fins a

l’Avda. de Reus.

Obres d’immediata adjudicació i realització:
● La col·locació d’un ascensor per a minusvàlids al col·legi «Beat Bonaventura».
● L’embocadura del rieró del Molí de Vent cap al carrer de Salvador Espriu, a la vora del magatzem

de la Cooperativa.

Podeu constatar que el govern municipal té una elevada capacitat de gestió ens els afers de pròpia iniciativa
i en els tràmits de les iniciatives privades. La feina del govern no s’atura, ben al contrari, prtem n bon ritme
inversor en millores i anem fent realitat els nostres compromisos, aprovant els projectes, buscant-los el
finançament, superant tots els tràmits necessaris (que tot sigui dit, cada vegada ens en demanen més) i
convertint-los en millores per a tots els que vivim a Riudoms.

                                                          Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Nova millora a

la xarxa viària
Riudoms es beneficiarà d’un nou projecte de
millora de la xarxa viària de carreteres de la
Diputació de Tarragona.

Es tracta de solucionar la cruïlla entre les
carreteres de Misericòrdia i de la Sénia.

Després de valorar diferents possibilitats,
Diputació i Ajuntament vàrem arribar a la conclusió
que la millor opció era la construcció d’una rotonda.
Ara la Diputació ha aprovat inicialment el projecte
i l’ha sotmès a informació pública. El seu
pressupost és de 338.152 euros.

És una bona notícia que aviat es farà realitat.

Aspecte actual de la cruïlla.
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Epicentre Gaudí : la recta final
L’empresa adjudicatària del concurs ha iniciat les obres de construcció
de l’Epicentre Gaudí.

Es tracta d’un edifici de nova planta que es construirà sobre el solar de
264 m2, adquirit per l’ajuntament l’any 2001, annex a la Casa Gaudí.

Constarà de planta baixa i dos pisos destinats a complementar les
activitats dels visitants amb aules, tallers i exposicions, futura seu de la
Fundació Gaudí i sala on allotjarem la biblioteca particular donada pel
Sr. Daniel Giralt Miracle, comissari de l’Any Internacional Gaudí.

El pressupost de les obres és de 384.047 euros.

És un pas més en el camí que venim seguint des del govern municipal
per potenciar l’atracció de visitants admiradors de Gaudí i de la seva
obra.

L’Arenal en obres
Molts de vosaltres heu pogut veure com ja s’han iniciat les obres de
modernització i renovació del ferm i dels serveis al carrer Arenal.

L’actuació al carrer Arenal és global, amb la reposició de tots els serveis, del
ferm i la insta·lació d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials. Actualment el
ferm està format per llambordes de pedra granítica com a la major part del
casc antic, amb moltes irregularitats que comporten dificultats per transitar-
hi. Per tal de mantenir el mateix aspecte visual i millorar la comoditat dels
veïns, es posaran mitjes llambordes polides, unides amb morter, que
permetrà reaprofitar el material existent i mantindrà una continuïtat amb
l’estètica del nucli antic.

Per altra banda, el fet que sigui un carrer estret suposa que hi ha unes voreres
d’una amplada que en molts llocs no permet el pas de vianants i menys de
cadires de rodes, cotxets d’infants i carrets de compra. És per això que s’ha optat
per una solució a un únic nivell, suprimint les barreres arquitectòniques (voreres).

Així doncs les accions que s’estan portant a terme són:

1. Substitució de l’enllumenat públic, amb un format similar al que s’ha
fet recentment als carrers Major, Galanes, Sant Bonifaci i a les
travessies de la Font, Enamorats i Fadrins.

2. Canvi de les canonades d’aigua potable per altres de major diàmetre,
de materials actuals, més adequats.

3. Renovació de la xarxa de clavegueram per una xarxa de major
diàmetre, de material plàstic que és molt menys rugós i comporta
menys problemes.

4. Construcció de la xarxa de pluvials, fins ara inexistent, amb embornals
als carrers, amb canonades de gran diàmetre, de manera que en
cas de pluges, la major part de l’aigua transcorrerà per les canonades
i no per sobre els carrers com fins ara.

5. Substitució del cablejat elèctric aeri actual per cablejat trenat adossat
a les façanes amb molt menys impacte visual.

6. Renovació de la senyalització vertical i del mobiliari urbà.

A efectes de minimitzar les molèsties als vianants s’ha planificat l’execució
de l’obra en tres fases: la primera va de l’Avinguda de Reus fins a
l’encreuament del Carrer Major, la segona de l’encreuament del Carrer Major
fins l’encreuament amb el Carrer de Sant Isidre i la tercera del Carrer de Sant
Isidre fins a la Plaça de l’Església.

En aquests moments s’està executant la primera fase i s’ha fet una canonada
aèria de subministrament d’aigua provisional per a garantir en tot moment
l’ús de l’aigua potable.

La reduïda amplada del carrer és una limitació important a l’hora de treballar,
obligant a utilitzar maquinària petita, amb poc personal i de manera acurada,
amb la qual cosa les obres tenen un període d’execució previst de 6 mesos.

L’obra tindrà un cost superior als 400.000 euros i serà finançada integrament
pel pressupost municipal, sense cap tipus d’ajuda externa i sense aplicar cap
tipus de càrrec en forma de contribucions especials als veïns.

Finalment, aprofitem l’ocasió per agrair la predisposició dels veïns per a
suportar les molèsties que es puguin ocasionar, tant per al transit de vianants
com per al transit rodat.

Aspecte actual del carrer Arenal.

S’han iniciat les obres de l’Epicentre Gaudí.
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Reviu les places Reviu les places Reviu les places Reviu les places Reviu les places i ...

S’acaba de cloure una altra edició de la programació cultural d’estiu de Riudoms, del Reviu les places. Ha estat un altre juliol farcit de
propostes culturals per a tots els gustos i edats. L’objectiu d’oferir una programació àmplia i diversa ha satisfet al nombrosíssim públic que
s’ha donat cita cada dimecres a les places de Riudoms, fet que consolida definitivament el Reviu les places com a referència cultural de
l’estiu al municipi i la seva àrea d’influència.

La programació va començar el dimecres 6 amb la cercavila inaugural que va anar a càrrec del grup de percussió Taberssió, que es va
encarregar de contagiar el ritme dels tambors a tots els que es trobaven pel recorregut urbà, tot fent a saber que començava el Reviu les
places. La cercavila va acabar en una plaça de l’Om plena de gom a gom, on s’hi va dur a terme el concert conjunt de l’Orquestra de
l’Escola Municipal de Música de Riudoms i l’Orquestra Corelli de Vila-seca. Les més de sis-centes persones que s’hi van aplegar van
poder gaudir del treball dels joves components de les orquestres oferint un repertori amb peces de reconeguts compositors i amb la
interpretació final de diverses peces de les bandes sonores de pel.lícules conegudes.

Art i cultura a la fresca dels vespres de Riudoms

La segona convocatòria cultural es
va dur a terme a la Plaça de
l’Església, el dimecres 13, aquest
cop amb un espectacle de malabars
i acrobàcies a càrrec de la
Companyia Circ de les Musaranyes,
que oferien el seu últim espectacle
«Caixes», amb un marcat caràcter
entranyable i familiar. En aquesta
ocasió van ser prop de set-centes
les persones que s’hi van aplegar,
les quals van gaudir d’una
representació que va il.lusionar i
sorprendre a petits i grans.

La tercera cita amb el Reviu les

places, el dimecres 20, va tenir lloc
a la plaça del Molí d’en Marc, i en
aquesta ocasió van ser la
Companyia Estatal del Caucas la
que es va encarregar de delectar les
més de 1200 persones que van
presenciar l’actuació amb un recull
de danses acrobàtiques tradicionals
de la regió asiàtica del Caucas, amb
un èxit remarcable que va acabar
amb tot el públic dret, aplaudint.

El comiat de la programació cultural
d’estiu va anar a càrrec de
l’humorista Carles Flavià, el passat
dimecres 27, amb el seu espectacle
L’Evangeli segons Carles Flavià, a
la plaça de la Palmera, espectacle
amb el qual va arrencar el somriure
i la complicitat del nombrós públic
present, amb la seva interpretació
desenfadada en clau d’humor dels
Evangelis. Les més de 1200
persones presents van poder seguir
l’actuació també a través de la
pantalla de vídeo que es va instal.lar
per tal de fer arribar la imatge de
l’escenari a la part posterior de la
zona del públic.

Tan bon punt s’ha acabat l’edició del
Reviu les places d’aquest 2005, la
Regidoria de Cultura ja està
treballant per configurar el que serà
el cartell de l’edició del 2006.

Els joves in-
tegrans de l’Or-
questra de l’Es-
cola Municipal de
Música actuant
davant les més de
sis-centes perso-
nes que van
assistir al concert.

Aquesta vegada van ser
el petits els que potser
van gaudir més de
l’espectacle del Circ de
les Musaranyes, sense
oblidar als més grans
que també s’ho van
passar molt bé.

En Carles Flavià va ser qui
va finalitzar enguany la
programació cultural
d’estiu, Reviu les places,
davant la gran multitud que
va assistir a l’espectacle.



Ajuntament de Riudoms 5

 � Juliol 2005 � Núm. 29 �

... Sant Jaume

Novament en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, es va dur a terme la II Baixada d’ORNIS
(Objectes Rodants No Identificats) a Riudoms. Enguany van ser 16 els equips inscrits, amb un total de
49 persones. Finalment, però, per motius tècnics, van ser 14 els equips que van prendre la sortida. Era
obligatori per a tots els membres dels equips dur equipament de seguretat (casc integral, genolleres i
colzeres, tots homologats). El circuit d’enguany va transcórrer al llarg de l’Av. Josep M. Sentís, des del
pla del cementiri i fins arribar a la part final de la mateixa avinguda. Es van instal.lar tanques de seguretat,
topalls de palla, pneumàtics i d’altres elements per tal de garantir la seguretat dels espectadors i dels
participants a la cursa. Es premiava l’ORNI més ràpid i el més original. La cursa va comptar amb el
suport humà dels voluntaris de l’Esplai del Casal Riudomenc i dels Kintus 2005, que van encarregar-se
de la seguretat al llarg de tot el circuit.

El foc i els cohets van tornar a ser part essencial de la Festa Major de
Riudoms. La Colla de Diables de Riudoms, junt amb la Colla de Diables
de Falset, la Selva del Camp i Cambrils, van recórrer els carrers més
cèntrics de la vila inundant-los de foc.

El recorregut s’iniciava a la Plaça de l’Església amb un muntatge
pirotècnic molt vistós i finalitzava a la plaça Mare Cèlia, passant pel
carrer del Beat i la plaça de l’Om, entre d’altres. Tothom que s’hi va
voler afegir, amb les mesures de precaució oportunes, va poder saltar
i ballar al ritme dels tambors i sota la pluja de guspires que desprenien
els diables participants.

II Baixada d’ORNIS

Tots els participants
d’enguany es van fer la
foto de record juntament
amb els voluntaris que van
vetllar per la seguretat en
tot el recorregut.

Correfoc de Sant Jaume

El correfoc a la Plaça de l’Església.

XIV Bicicletada Popular
L’edició de la Bicicletada Popular d’enguany, novament en el marc de la
Festa Major de Sant Jaume, va comptar amb  la xifra de 625 inscrits que van
aplegar-se a la plaça de l’Església per tal d’iniciar un dels dos recorreguts
que es van traçar pels carrers del poble, un de llarg i un de curt. Tothom que
es va inscriure a la bicicletada va rebre una samarreta commemorativa de
la 14a Bicicletada Popular de Riudoms, enguany amb un disseny sobre tela
vermella en el que es podien veure els gegants de Riudoms pedalant a
sobre d’un tàndem de tres places, creat pel Josep Torres Sanz. Un cop
finalitzat el recorregut, els participants anaven arribant al Pavelló Municipal
d’Esports, on se’ls oferia l’esmorzar, i on els participants, sobretot els més
petits van poder gaudir activament d’un taller-exhibició de bicicletes
impossibles que es va dur a terme al centre de la pista. La bicicletada va
comptar amb un grup de voluntaris que va permetre el correcte
desenvolupament de la prova esportiva al llarg de tot el seu recorregut.

Tothom en marxa!
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Agermanament cultural entre el Grup
Bardoada (Portugal) i la Colla Gegantera

de Riudoms per a l’any 2006
Els dies 2 i 3 de juliol 2005 , el Gegant Antoni Gaudí per segona vegada
i la parella de Capgrossos Catalans de Riudoms juntament amb catorze
components de l’entitat ens vam desplaçar a la població portuguesa de
Pinhal Novo per participar al «5è Festival  Internacional de Gigants».
Les colles geganteres catalanes invitades a la Festa van ser: Manresa,
Vallgorguina, Amics dels Gegants de Matadepera i en especial  Riudoms.

Des del primer moment l’organització ens va atendre amb molta
amabilitat recordant que molts dels components del Grup Bardoada van
visitar Riudoms per participar a la Gran Festa Internacional de Gegants
de Riudoms els dies 8 i 9 de maig de 2004. La primera actuació a la
Festa portuguesa va ser el dissabte a les 6 de la tarda amb una passejada
pel casc antic de la Vila, la segona passejada es va portar a terme el
diumenge a les 4 de la tarda amb molta calor i amb un sol molt radiant,
remarcar la gran expectació de tots els gegants catalans a la Festa i
puntualitzar que el Gegant Antoni Gaudí i la parella de Capgrossos Catalans
de Riudoms van ser els mès fotografiats de la Festa.

El President de la Colla Gegantera de Riudoms, el geganter Oscar Ortiz
i Mestre proposa a l’entitat Bardoada un agermanament entre les dues
entitats. El President del Grup Bardoada el músic Joâo Figueiras i Antonio
Graça accepten amb molta satisfacció l’invitació per tornar a visitar
Riudoms amb motiu de la Fira de l´Avellana de l´any 2006. Per celebrar
l’acord de l´agermanament entre les dues entitats, es va efectuar un
brindis amb cava català, amb els gots reciclables de Festa Major de
Riudoms que van ser donació de l´Ajuntament de Riudoms. Els gots
del brindis van ser el record personal per cada component del Grup
Bardoada  i el President de l’entitat Oscar Ortiz fa donació d’un gran plat
que simbolitza «El Mas de la Calderera i la cara del riudomenc Antoni
Gaudí i Cornet».  Aquesta sortida, va donar peu a nous contactes amb
la colla de Braga (Portugal) i la colla de Ponferrada (Castilla-León).

L’entitat gegantera riudomenca està efectuant contactes amb colles de: «Les
Amis de Fromulus» Steenvoorde (França), «Les Amis du Caou» Merville
(França), Miami-Florida (E.U.A), Laguntasuna (Barakaldo), Deba (Guipuzcoa),
Menorca i Palma de Mallorca, aquestes colles geganteres i grups musicals
són els preparatius per celebrar el 25ª Aniversari de la Colla Gegantera de
Riudoms que s’iniciarà a l’agost del 2007 i finalitzarà a l’agost del 2008. El
projecte de l´Aniversari serà que els actes Festius Locals (Fira 2007, 11
setembre, Beat, Sant Jordi, Sant Jaume i Fira 2008), tinguin actes
geganters i de música tradicional. Animem a la gent que estima els
Elements Festius Locals per apuntar-se a l’entitat gegantera Local.

Canvi en la jardineria del poble
Després d’un bon grapat d’anys cuidant les zones verdes del nostre poble, a
darrers d’agost se’ns jubila el Joan Laboria Blanch, el jardiner de l’Ajuntament.

Per a suplir la seva baixa, des del dia 11 de juliol hem contractat un nou jardiner
per tal que puguin treballar conjuntament uns quants dies. El nou jardiner municipal
és l’Antoni Fontgivell Bages, el qual té una experiència més que contrastada en
empreses de jardineria, com a treballador autònom i com a professor de pràctiques
a l’Escola Taller del Baix Camp. Coneixedors com som de la seva capacitat
organitzativa i de treball, així com de la seva experiència estem segurs que, tot i
que les zones verdes del poble estan creixent de manera espectacular, les zones
enjardinades continuaran lluint com a mínim al nivell que ho han fet fins ara.

Des d’aquestes línees fer un reconeixement públic a la dedicació del Joan i donar
la benvinguda a l’Antoni.

Campionats d’Espanya S. i S.
620 socorristes i 1500 acompanyants van participar en els Campionats
d’Espanya de Salvament y Socorrisme d’Estiu 2005 que es van celebrar a la
piscina municipal de Riudoms i a la platja de La Pineda de Vila-seca els dies
29, 30 i 31 de juliol, organitzats per Amics de Riudoms. Aquest èxit no hagués
estat possible sense la col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms, l’Ajuntament
de Vila-seca, les federacions Espanyola i Catalana de Salvament i Socorrisme,
el CN Reus Ploms, el Club de busseig NaturaSub, Multiturbo Tarragona, les
empreses col·laboradores i dels voluntaris.

En l’apartat esportiu cal destacar les 5 medalles d’argent que va aconseguir
Amics de Riudoms. L’Isabel Gómez va aconseguir el subcampionat d’Espanya
en les proves de maniquí, esprint platja i banderes. L’Ivan Gertrudix ho va fer en
la prova de taula de rescat i l’equip femení juvenil en el relleu esprint platja
(Isabel Gómez, Raquel Chicote, Tamar Molina i Anna Domènech).

La Colla Gegantera es va fer la foto de record.

Amunt els gots germans!!!

Les regidories d’Urbanisme, Agricultura i Medi
Ambient recorden,
L’obligació dels propietaris de solars i/o finques rústiques de tenir-
los en correctes condicions de netedat, especialment en període
estiuenc, pel risc d’incendi que la sequera accentua.

Així mateix es demana la col·laboració ciutadana denunciant les
finques que no compleixin la reglamentació continguda a
l’Ordenança Municipal  que ho regula.

L’Antoni a l’esquerra i el Joan a la
dreta fent les tasques de jardiners.

A l’esquerra de
la foto la Raquel
Chicote, a la
dreta l’Isabel
Gómez i com a
víctima l’Aloma
Guerrero.
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‘ LES CONVERSES AMB ELS
PROPIETARIS DEL FUTUR
POLÍGON DEL FREIXE. ’
JOSÉ V. MIR I ARNER

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ LA NECESSITAT D’UNA
AGENDA 21 LOCAL. ’

L’Agenda 21 Local serveix per fer
una planificació del model de poble
que volem, estudiant les diferents
realitats que el conformen i
comptant amb la participació
ciutadana. Aquesta ha de buscar
assolir un adequat desen-
volupament econòmic sense
malbaratar el medi ambient.

Els socialistes, quan vam ser al
Govern municipal, vàrem començar
les gestions amb la Diputació de
Tarragona, que subvencionava el 50
% del cost, per desenvolupar una
Agenda 21 a Riudoms. Però el
projecte va quedar aturat quan vam
sortir del Govern i, a la legislatura
següent a la nostra sortida, va
desaparèixer del Pressupost
Municipal.

Ara, el polèmic Polígon del
«Freixe» ha demostrat la necessitat
que hi hagi un nou planejament de
poble, ja que qualsevol planejament
anterior ja està esgotat de fa massa
anys i des del Govern municipal es
treballa amb un alt grau d’impro-

Els tècnics de l’INCASÒL ja han
procedit a la valoració de la major part
de les edificacions i d’altres
elements, conreus, pous, basses...
del gran nombre de propietaris que
han decidit lliure i voluntàriament
autoritzar aquests treballs, als
efectes que el Consorci pugui fer una
oferta de compra dels terrenys que
poden resultar inclosos dins de
l’àmbit del Polígon Industrial del
Freixe.

El polígon industrial públic del Freixe
encara no és una realitat. Estem en
un moment fonamental en el que els
propietaris, en el seu conjunt, tenen
molt a dir sobre la seva futura
existència. Estant rebent de primera
mà i amb la discreció i confidencialitat
exigible en un cas com el que ens
ocupa, la informació que precisen
sobre l’oferta de compra del
Consorci. Arribats a aquest punt, són
molts els propietaris que han mostrat
la voluntat d’estudiar l’oferta del
Consorci, i fins i tot n’hi ha que ja
s’han pronunciat favorablement a la
venta de la seva propietat.

Malgrat afirmacions interessades,
res més lluny de la voluntat de
l’Ajuntament d’actuar de forma
contrària a la que pugui ser la voluntat
de la majoria dels propietaris. S’està
defensant el desenvolupament
d’aquest polígon amb el ple
convenciment que és necessari
dotar al municipi de sòl industrial
públic, però el conflicte és inevitable
entre els particulars que no desitgen
transmetre o que legítimament
esperen obtenir el millor preu
possible per la venta de les seves
propietats i per altra banda l’exercici
responsable de l’Administració
d’oferir uns diners que són de tots
els ciutadans i que cal administrar
amb transparència i vetllant sempre
per l’interès públic.

Entenc perfectament i respecto la
situació de les persones que poden
resultar afectades. Crec que només
continuant amb el diàleg i el
raonament actual es pot fer front a
la desconfiança que s’ha vingut
generant de forma incontrolada.

visació i sense cap estudi previ a
llarg termini del que Riudoms vol ser
en el futur.

Això crea un fort malestar entre la
població que té la sensació que des
de l’Ajuntament s’actua d’esquenes
a ells i sense informar-los de res.
És el mateix que fa temps venim
denunciant des del PSC. Que mai
se’ns té en compte en els temes
dels quals depèn el futur del nostre
poble. Sempre se’ns informa quan
ja obliga la llei a fer-ho, que és quan
no hi ha possibilitat d’aportar res.
Per això, és tant important la creació
d’una Agenda 21 Local que iniciï un
estudi sobre l’ordenació del terme
municipal de Riudoms. Per aquests
motius, quan ERC va presentar la
moció demanant l’aturament del
conveni entre INCASOL i els
Ajuntaments de Riudoms i Les
Borges, els socialistes vam
demanar que es canviés el segon
punt de la moció per incloure la
recuperació de l’Agenda 21 Local.

Nota de la redacció:

Per aquest número no s’ha rebut l’article
dels regidors d’aquest grup municipal, per

la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai
reservat a tal efecte.

Nota de la redacció:

Per aquest número no s’ha rebut l’article
dels regidors d’aquest grup municipal, per

la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai
reservat a tal efecte.



Ajuntament de Riudoms8

� Juliol 2005 � Núm. 29 �

L’Escola de Lleure
ha tornat a viure l’estiu!

El divendres 29 es va acabar l’Escola de Lleure 2005, organitzada per
l’Ajuntament de Riudoms. Cinc setmanes compartint emocions, sorpreses
i somriures. Cinc setmanes de jocs, de tallers, d’activitats aquàtiques, de
visites culturals, d’esports i de danses. Cinc setmanes de nens i nenes, de
pares i mares, de monitors i monitores... Però sobretot, cinc setmanes
transmetent actituds, valors i normes, desenvolupant habilitats motrius i
formant relacions socials.

Tots els alumnes de l’Escola de Lleure junt amb
els monitors es van fer la foto a Prades.

Dia a dia, els tres grups que han participat del Viu l’estiu 2005, organitzats
segons les diferents edats, han gaudit d’activitats adaptades a les seves
característiques i el plantejament inicial d’oferir diversió, educació i activitat
física en un mateix projecte s’ha assolit satisfactòriament!

L’acurada planificació d’objectius educatius, la diversificació d’activitats,
l’estructuració de continguts de forma setmanal i la implicació diària de
nens i monitors ha permès que el resultat final es convertís en «un estiu
per recordar!»

La Casa Gaudí, el taller de cuina, els esports, les danses, el pavelló, la
Cooperativa, les bicicletes, l’hoquei, la piscina, els jocs, les fotografies, la
fàbrica d’embotits Schorn, els vivers Jordis, el camp de gespa, l’aigua,
les titelles, i fins i tot la sorprenent excursió a Prades... Tot plegat ha format
un conjunt anomenat Escola de lleure 2005, i possiblement les rialles, els
enrenous, les converses i els somriures seran a la memòria d’aquells que
hem gaudit educant en el lleure i d’aquells més petits que han viscut aquest
estiu amb una innocent il·lusió.

L’equip de monitors ha comprovat la importància i la recompensa que
significa educar en el lleure; cada mirada, cada paraula, cada somriure,
cada abraçada d’un dels nens ha donat sentit a la nostra tasca; ens hem
divertit amb ells, els hem educat i sobretot hem compartit uns instants i
unes sensacions que ens omplen de joia i ens animen a seguir gaudint del
goig d’educar en el lleure!

Petites vivències i instants màgics sorgits a l’Escola de lleure 2005 fan
que, tant nens com monitors, ens sentim units per una especial il·lusió que
seguirà viva fins el pròxim estiu i que ens engresca per començar a treballar
per l’any vinent.

Han pogut gaudir dels jocs a la piscina i ...

... dels jocs en la mateixa Natura.


