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Comença el nou curs!

Quan la calor minva i el dia s’escurça, arriba el cicle de concerts de tardor Riudoms reSSona, enguany
ja en la seva segona edició, amb tot aquest seguit de suggerències musicals:

El primer concert tindrà l’arpa com a protagonista indiscutible, a càrrec de Yanela Lojos, a la Capella de
Verge Maria. Dissabte 15, a les 21h.

El segon concert ens serà ofert per la Violant Sarrà, que ens interpretarà una acurada selecció de boleros,
a l’ermita de Sant Antoni de Pàdua. Dissabte 22, a les 21h.

La tercera i última proposta musical anirà a càrrec del mestre Josep M. Mas Bonet, amb un concert
d’orgue a l’Església de Sant Jaume Apòstol. Dissabte 29, a les 21h.
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En el butlletí de fa dos mesos us donava el balanç de les feines més remarcables que havíem fet durant la
primera meitat de la legislatura.

Ara us avançaré els projectes més immediats que farem a partir de l’any que ve.

● Continuarem la renovació dels carrers del nucli antic, concretament l’any 2006 farem els carrers
del Beat i de Sant Isidre.

● Farem les obres de rehabilitació de la Casa de la Vila, principalment teulada i golfes, que es
troben en un estat molt precari.

● Obrirem un nou tram dels passeig dels Germans Nebot, el que va des de la Carretera de Cambrils
fins al rieró de Santa Eulàlia.

● Atendrem la demanda actual de nínxols construint-ne una nova fase. També entrarà en servei
el tanatori.

● Licitarem la redacció del projecte d’un gran complex socio-cultural que inclourà les noves
dependències de la biblioteca pública, amb una superfície de 650m2 una sala d’usos múltiples, amb
un aforament no inferior a 800 espectadors asseguts, capaç d’allotjar balls, concerts, representacions
teatrals i tota mena d’actes de gran concurrència de públic.

● Per cooperació farem les obres d’urbanització del Pla parcial Industrial del Roquís.

● Encomanarem el projecte d’una segona llar d’infants municipal.

● Cedirem els terrenys al Departament d’Educació de la Generalitat per a la construcció d’un
col·legi de Primària.

● Cedirem uns altres terrenys per al segon Institut de Secundària (condicionat a que el Departament
d’Educació modifiqui el seu criteri actual de reduir el nombre de pobles concentrats a Riudoms).

● Continuarem l’adequació a l’interès municipal dels tràmits que la iniciativa privada està impulsant
en les noves zones residencials (Campàs, La Sort, Ampliació de la Soleiada, Hort del Coques i
Hort del Solé).

● Exactament igual amb els tràmits urbanístics de la zona industrial del Mas de Don Felip, a hores
d’ara aprovats inicialment.

● Aprovarem una proposta urbanística pròpia per al nucli antic.

● Impulsarem la revisió urbanística de la zona de ponent, per tal de donar continuïtat al carrer de
La Solana fins a l’antiga carretera de Montbrió.

● Gestionarem la construcció de la piscina coberta.

● Iniciarem la promoció municipal de vivendes de protecció oficial.

● Finalitzarem l’enjardinament de l’ampliació de la plaça de Sant Antoni i del passeig central de la
zona de La Mola.

● Etc.

Tenim una gran capacitat de treball i un devessall d’iniciatives encaminades a la modernització del poble en
tots els terrenys i en benefici de tots els riudomencs sense distinció de cap mena. Res ni ningú no ens fa
distreure dels nostres compromisos.

                                                          Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Iniciades les obres de

millora del barranc del

Molí de Vent

En l’actualitat, el Barranc del Molí de Vent perd la seva forma
de canal en terres en arribar al nucli del poble, just davant
de les actuals instal·lacions de la Cooperativa. En aquest
punt l’aigua està obligada ha seguir una forma de quatre

abans d’entrar en la canalització soterrada que transcorre
per sota el carrer Salvador Espriu. Aquesta situació pot
presentar molèsties i dificultats en cas de fortes pluges, i
per aquesta raó s’ha estat treballant intensament per tal
d’adoptar una solució.

Des de fa més d’un any, l’Ajuntament de Riudoms ha estat
estudiant diferents opcions tècniques, consensuant les
propostes amb l’Agència Catalana de l’Aigua, i negociant
amb els propietaris dels terrenys rústics afectats per aquesta
obra, la bona predisposició dels quals ha ajudat a poder trobar
una bona solució final.

Durant l’estudi, es va determinar el cabal d’aigua aportat per
l’actual conca del Barranc del Molí del Vent, aigües avall de
l’existent canal formigonat i amb un període de retorn de 500

anys (considerar la pluja màxima que es pot donar en aquest
període). Per altra banda, també es va resoldre com superar
l’actual canonada d’aigua potable que porta a Riudoms l’aigua
del Consorci d’Aigües de Tarragona.

La proposta tècnica es divideix en dos trams, el primer d’ells
i corresponent a la part més allunyada del poble, consisteix
en un canal a cel obert de secció trapezoidal amb una base
de dos metres d’amplada i talús lateral (de terra en la part
superior i escullera en la part inferior). El segon tram, el més
pròxim al poble, estarà fet mitjançant un canal tancat de
formigó amb una secció quadrada de dos per dos metres.

Per altra banda, ja s’han dimensionat els calaixos de
formigó per tal de poder-hi transitar per sobre, ja que
aquests coincideixen amb el futur traçat de la prolongació
del carrer Salvador Espriu fins a connectar amb el carrer

dels Pins.

Un cop es va consensuar aquesta solució definitiva, s’ha
redactat el projecte tècnic corresponent, i un cop obtinguts
tots els permisos pertinents dels diferents departaments de
la Generalitat de Catalunya, la Junta de Govern Local, en
data 22 de setembre,  va adjudicar l ’obra seguint  e l
procediment d’urgència.

L’adjudicació es va fer per un import de 207.408, 03 euros a
l’empresa Agrovial, SA. El termini per a l’execució del
contracte és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de
la data d’aprovació per part de l’Ajuntament del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball i amb l’arribada del nou any
quedarà definitivament resolta l’arribada del Barranc del Molí
de Vent a l’actual nucli urbà.

L’Ajuntament destina més de 200.000 euros per a la millora
de l’endegament del barranc amb el calaix existent sota del
carrer de Salvador Espriu.

Els tècnics anant per feina.

Les màquines han començat a treballar.
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Ha començat

el     curs 2005/2006 !!!
La diversitat d’activitats i el ventall socio-educatiu del nostre poble és
una de les riqueses essencials i més característiques de la nostra
comunitat.

En aquest article pretenem apropar-vos l’oferta educativa que
disposarem a Riudoms per aquest curs 2005/06. Aquesta oferta la
presenten els diferents centres educatius, amb la col·laboració de les
AMPA, el professorat i el voluntariat que tira endavant aquestes activitats.

Els centres educatius han obert les portes enguany el dilluns 12 de
setembre, excepte l’Escola de Música que va començar el dia 22.

Llar d’infants municipal «Picarols»

Actualment el centre ofereix 8 places per a nadons, 39 places per a infants
d’entre 1 i 2 anys i 60 places per a infants d’entre 2 i 3 anys.

L’horari establert és de 9h a 12,30h i de 15h a 18,30h. S’ofereixen també
ampliacions horàries de 8 a 9 del matí, de 12,30h a 13,30h i servei de
menjador (de 12,30h a 15h).

S’ha incorporat a la plantilla d’educadores l’Elisabet Trilla, com a segona
auxiliar que ajudarà les educadores en les seves tasques. La Sònia Tudela
ha deixat el centre i en el seu lloc hi ha la Jèssica Martil. A totes dues, la
benvinguda!

Com a criteris pedagògics les educadores han anunciat una importància
més significativa de l’aprenentatge musical en la formació de les criatures.

Es continuarà amb el cicle de xerrades informatives per als pares i mares,
amb la xerrada inaugural a càrrec del pediatra del CAP de Riudoms, Dr.
Bilbao, que va tenir lloc el 14 de setembre.

Ara mateix s’estan fent obres de millora dels patis per facilitar les àrees
de jocs dels infants.

Més endavant arribarà la Castanyada, el Patge Reial, el Tió... i ...

Col·legi Beat Bonaventura

Respecte la matrícula d’aquest curs 2005/2006, hi ha hagut un augment
de 17 alumnes respecte l’any anterior, passant de 514 a 531 alumnes.
Igualment, s’ha incrementat el professorat fins a un total de 37. A parvulari
i a l’escola inicial s’ha produït la baixa dels alumnes de Vilaplana per la
reobertura de la seva escola.

Al parvulari s’han creat tres places de reforç, incrementant un mestre
per cada nivell, atès que la mitjana d’alumnes per classe és de 20.

Les obres per a la instal·lació d’un ascensor s’han executat durant el
període de vacances i ara s’està a l’espera que s’instal·li la maquinària
corresponent.  Aquesta instal·lació suposarà la supressió de barreres
arquitectòniques i ha estat gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i el
Departament d’Educació.

IES Joan Guinjoan

Aquest curs hi ha hagut un increment d’alumnes respecte el curs
anterior, passant de 667 alumnes el curs 2004/2005 a 694 alumnes el
curs 2005/2006.  Aquest increment ha comportat l’augment d’un grup
més i la incorporació d’un professor, sumant un total de 65 professors.

Els grups de batxiller realitzaran horari intensiu, acabant cada dia a
les 3 de la tarda.

S’ha incorporat la figura de la vetlladora i s’ha concertat amb l’Institut
Català de la Salut l’assistència al centre d’una infermera durant 2h a la
setmana per tal de tractar diferents problemes que puguin sorgir entre
els alumnes.

S’està treballant en la implantació al centre de cicles formatius per a
propers cursos.

El centre participarà en diferents programes, com ara el COMENIUS,
d’intercanvi entre professors de centres de diferents països, el
programa per a la prevenció de trastorns alimentaris, programa de
llengües estrangeres amb intercanvi d’alumnes amb Suècia i el
programa ORATOR.  Durant aquest mes d’octubre ens visitarà una
representació d’alumnes i professors de Suècia.

Respecte el curs passat cal felicitar-se pels bons resultats obtinguts
en les Olimpíades Escolars, en les quals hi van participar un total de

Tots aprofiten els últims minuts abans d’entrar a classe.

És l’hora del menjador.

Preparats per marxar.
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250 alumnes i per l’obtenció del premi Baldiri Reixach per part de tres
alumnes amb un treball sobre la vegetació de les places de Riudoms.

Escola Municipal de Música de Riudoms.

Aquest any tenim 168 alumnes i s’ha incorporat una professora més a
l’equip, en total 14. Sis dels alumnes que han finalitzat els seus estudis
a l’escola ha fet les proves d’accés al Conservatori de Vilaseca, obtenint
una qualificació de Notable.

Anunciar-vos la posada en funcionament de la nova Escola Municipal
de Música. Des de d’aquí us volem convidar a la inauguració de les
noves dependències que tindrà lloc durant les properes Festes del Beat.

Escola-Taller i Taller d’Ocupació.

El Consell Comarcal del Baix Camp, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Riudoms, oferiran properament diversos Tallers d’Ocupació, Escola-
Taller, Punt Òmnia d’informàtica, que es desenvoluparan a l’edifici de
les Escoles Velles. Tothom que hi estigui interessat en una plaça pot
trucar al Consell Comarcal per demanar més informació (977 32 71
55).

El Bus de les Professions.

Els propers dies 25 i 26 de gener de 2006 arribarà a Riudoms el Bus

de les Professions, per tal de donar informació i orientació als
alumnes d’ESO de cara als seus futurs estudis. Riudoms serà l’única
població del Baix Camp en que farà parada aquesta oportunitat per
poder conèixer i triar les teves preferències educatives.

Cursos per adults.

Durant els vespres d’aquest hivern s’oferiran els següents cursos:

- Català 1, per a no catalanoparlants. Nivell inicial. Dilluns i dimecres.

- Català 2, per a no catalanoparlants. Nivell mitjà. Dimarts i dijous.

- Curs de redacció i  tècniques d’expressió escri ta. Per a
catalanoparlants. Horari a determinar.

- Photoshop. Horari a determinar.

- Manipulador d’aliments. Horari a determinar.

- Aparadorisme. Horari a determinar.

Per a tirar endavant aquests cursos cal una matrícula mínima de 15
alumnes.

Tothom que desitgi més informació pot passar per les Oficines
Municipals, trucar al telèfon de l’Ajuntament: 977 85 08 88 o visitar el
web www.riudoms.org

Adquisició d’un solar

a l’entrada del poble

L’Ajuntament ha comprat el petit espai de terra que quedava entre
l’Avinguda de Reus, la benzinera de Riudoms i el Passeig dels
Germans Nebot, i que des de sempre estava en molt mal estat de
conservació, donant una molt mala imatge de l’entrada del poble.

Aquesta adquisició permetrà que els servei de jardineria de
l’Ajuntament pugui mantenir neta i endreçada aquesta petita
porció de terra i millorar globalment l’entrada al poble.

Comença
una nova

edició d’Ona
Riudoms.

Enguany no
t’ho perdis,

participa amb
nosaltres!!!

Música, mestre !
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Abans.

Ara.
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Si condueixes una moto o ciclomotor,
fes-ho amb el cap, condueix amb casc

En el que va d’any molts conductors i ocupants de motos i ciclomotors
han perdut la vida en la xarxa viària provincial. Solament durant l’any
passat més de 200 persones van resultar ferides greus i més de 400
ferides lleus.

Segons un estudi elaborat pel RACC, les possibilitats de patir un accident
són dobles en una moto o ciclomotor que en un turisme, i que, dos de
cada cent persones que pateixen un accident anant amb un vehicle de
dues rodes, moren.

Les conclusions d’aquest estudi són molt clares: l’ús del cas redueix dràsticament
el nombre de morts i de ferits greus després de l’accident. Cal extremar la
prudència en el moment de conduir un vehicle de dues rodes, ja que aquest
són molt vulnerables a les caigudes i l’existència de molt perill tant pel mateix
conductor com per l’acompanyant, a més cal afegir que un percentatge molt
elevat d’aquest conductors circulen a unes velocitats no permeses i que a més
un nombre important d’aquests vehicles, al circular ho fan produint un excés de
soroll. També cal remarcar que hi ha alguns que circulen sense encendre els
llums dels ciclomotors incrementant el risc de possibles accidents.

Tant la Regidoria de Circulació com la mateixa Guàrdia municipal de Riudoms,
sensibles i preocupats per aquests fets, ha incrementat i ho continuarà fent, uns
exhaustius controls, per tal d’evitar fets com aquests i poder evitar situacions
lamentables.

Per tot això demanem la col·laboració dels mateixos conductors i, sobre tot, la
implicació dels pares dels menors que condueixen aquests tipus vehicles.

L’ONG Humana a Riudoms
L’Ajuntament de Riudoms i l’organització Humana han signat un conveni de
col·laboració per tal que aquesta entitat internacional de caràcter humanitari
pugui instal·lar a Riudoms dos contenidors per a la recollida de roba usada.
Els membres d’aquesta ONG seleccionen la roba i l’adeqüen  per a la seva
posterior venda en les botigues que aquesta fundació disposa. Els beneficis
obtinguts serveixen per a finançar projectes de desenvolupament agrari i social
a diversos països, sobretot, africans. Es pot obtenir més informació sobre
l’organització a www.humana.org.

Els dos contenidors per a roba es posaran al costat dels contenidors
municipals de la bàscula i de la benzinera.

Us animem a col·laborar.

En llocs estrets o llocs per girar
A vegades penseu que els altres vehicles podran girar sense dificultat. Peró
no teniu en compte que hi ha vehicles amb dimensions imprevisibles. Un
autobús, furgó o camió de bombers posarà en dubte les vostres estimacions.

Estacionar en doble filera
Encara que penseu que és per un moment només. D’ aquesta manera
evitareu molèsties als cotxes aparcats correctament i contribuireu a la fluïdesa
del trànsit. I menys si esteu dins d’un bar o altre establiment fent feines no
urgents.

Zones de càrrega i descàrrega
Si teniu el vehicle estacionat dificulteu que es pugui fer la tasca corresponent
en l’espai més adequat, és a dir, prop de la vorera, i obligueu al transportista
a deixar la furgoneta o el camió a la calçada. Tot això obstaculitzant la fluïdesa
de la circulació i representa en tot moment un perill.

Vehicles abandonats indefinidament
Encara que el vehicle estigui estacionat correctament, si s’hi observa
abandonament a causa del seu estat ruïnós, també és preceptiu que la grua
se l’emporti. Un vehicle abandonat és una manca de respecte de cara al
veïnat, i un greuje important en aquelles vies on falten llocs d’estacionament.

Llocs prohibits
No hi aparqueu. Encara que creieu que no representi un obstacle total, un
perill o una pertorbació greu per a la circulació.

Zones per a vianants
Recordeu que tots caminem o passegem. En aquest cas la grua actuarà en
funció de la importància que tingui, dins de la xarxa viària bàsica, el carrer on
estigui estacionat el vehicle.

Llocs amb manca de visibilitat
Quants accidents hi ha hagut per culpa d’un vehicle tapant un senyal d’ Stop
o de Cediu el Pas? O per obstaculitzar la visibilitat en una cruïlla ?

Guals
No aparqueu davant els guals. Recordeu que estacionant davant dels guals
podeu crear indirectament un problema greu als seus usuaris, anar metge,
arribar tard a la feina, sortir en una emergència,...
També cal tenir present que segons l’amplada del carrer a on hi ha el gual
també hi ha al davant del mateix un espai reservat de via pública per poder
fer les maniobres, aquest espai també ha d’estar lliure de vehicles.

Consells per millorar la circulació

L’Ajuntament de Riudoms continua oferint el servei
gratuït de recollida de voluminosos directament a casa
vostra. Només cal trucar al 977 85 03 50 i concretar dia i
hora per a fer la recollida.

Tot i això, s’observa massa sovint la presència de
voluminosos al voltants dels contenidors dels poble.
És per aquest fet que es fa una crida a tots els ciutadans
per tal que facin ús d’aquest servei gratuït de recollida
a domicili, i evitin deixar aquest tipus de residus al
voltant dels contenidors.

És molt més còmode que us passin a recollir el
voluminós per casa i s’evita que la presència de residus
voluminosos al voltant dels contenidors resulti molt
molesta per la resta de veïns i transmeti una mala imatge
als visitants del poble.

Recollida de residus voluminosos

Contenidors de recollida de roba.

Podem evitar-ho!
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‘ NOSALTRES TREBALLEM PER A
TOT EL POBLE. ELS ALTRES
TREBALLEN O NO? I SI TRE-
BALLEN, PER A QUI HO FAN?  ’
GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ CAL MILLORAR LA POLÍTICA
D’HABITATGE DE L’AJUN-
TAMENT DE RIUDOMS ’

L’Ajuntament subhastarà 3 solars que
provenen del 10 % d’aprofitament mig
del PPR 3 La Mola i del PPR 4 Font

Nova. Aquest procediment l’utilitzen els
ajuntaments per finançar bona part de
les inversions. Però primer es posa a
informació pública el plec de clàusules,
que són les condicions que han de
complir els participants en la subhasta.
Fins aquí tot correcte.
El PSC, durant el període d’exposició
pública, ha presentat una sèrie
d’al·legacions als plecs de clàusules,
per fer possible que els solars i els futurs
pisos surtin a subhasta amb condicions
avantatjoses per a la gent del poble.
El solar del PPR3 La Mola destinat a
fer 4 habitatges unifamiliars, surt a
subhasta com a un sol solar, però
permet que el comprador el pugui
segregar en 4 un cop adjudicat. Els
socialistes demanem que sigui
l’Ajuntament qui segregui abans i
després subhasti les 4 parcel·les per
separat. Així cada una sortiria a subhasta
per un preu aproximat de 71.500 €, en
comptes dels 286.000 € que surt la
parcel·la única sense segregar. Si
afegim l’obligatorietat que la construcció

De les persones, cada dia menys,
que s’oposen al futur polígon
Industrial El Freixe, n’hi ha poques
que estan directament afectades
per aquesta actuació. A excepció
d’aquestes, la majoria dels
opositors només busquen
desgastar l’equip de govern, posant
per davant els seus interessos
personals i polít ics i no els
interessos col·lectius del poble.
Però aquesta situació s’agreuja
quan són els grups del PSC i ERC
els qui posen al davant l’interès
partidista, deixant de banda els de
tots els Riudomencs.

Nosaltres teníem clar que aquesta
actuació podia crear-nos
diferències amb determinats veïns
afectats per l’àmbit. Ara, vam
entendre que no podríem explicar
al poble que ens hagués passat
aquest valuós tren pel davant i no
haguéssim fet res per a pujar-hi. La
nostra feina a l’Ajuntament és
afavorir el poble i donar-li el màxim
benestar, encara que a vegades

tinguem el risc de perdre algun vot
electoral.

A hores d’ara, passat el soroll
inicial, es comença a sentir amb
força la veu d’aquells que no els
agrada cridar, la veu de la majoria
de riudomencs que es van
posicionant a favor d’una actuació
que permetrà consolidar Riudoms
com un dels pobles capdavanters
de les nostres comarques, i cada
dia són més els que s’adrecen
personalment a l’Equip de Govern
per a mostrar obertament el seu
suport al projecte.

Certament que el futur és de tots i
entre tots l ’hem de guanyar.
Reconforta el creixent suport que
rebem per part dels ciutadans de
Riudoms.

sigui destinada a primera residència i,
a més a més, es faci una valoració dels
participants segons resideixin a
Riudoms, hagin nascut aquí, tinguin fills
a l’IES, escola pública o llar d’infants
municipal, treballin al poble, etc.,
aconseguirem que la gent del poble
tingui prioritat sobre les parcel·les; en
comptes d’anar a parar a mans de
grans constructores i immobiliàries que
vénen de fora i que, amb les actuals
condicions dels plecs de clàusules que
presenta l’Ajuntament, poden especular
lliurement amb els terrenys, perquè tan
sols ells poden pagar els preus que
tenen de sortida.
Pel que fa als 2 solars del PPR 4 Font

Nova, aquests no es poden segregar i
per tant el preu de sortida és prou elevat
perquè només empreses grans hi
puguin accedir. Però això no vol dir que
l’Ajuntament no pugui condicionar la
venda dels futurs pisos amb condicions
semblants a les abans exposades;
facilitant així l’accés al primer habitatge
als joves del poble, i evitant que aquests
hagin de buscar els pisos que falten a
Riudoms a altres pobles o ciutats del
voltant.

‘ EL PERQUÈ DE ZONES
INDUSTRIALS ’

Per actiu i per passiu, partits polítics
i altres persones del nostre poble
em deien que Riudoms és o serà
un poble dormitori.  Sóc regidor que
forma part de l’equip de govern, que
faré tot el que estigui a la meva mà
perquè això no succeeixi.

Un poble dormitori és un poble
sense activitat, si no hi ha activitat
és com si estigués mort.
Com a Riudomenc que sóc, i
seguint la trajectòria dels nostres
avantpassats, que sempre
destacarem pel seu esforç i treball,
transformant terres estèrils,
buscant aigua on no n’hi havia,
planejant finques, treballant quinze
hores diàries tota la família.

Aquells esforços donaren els fruits
merescuts, i Riudoms es convertí
en la flor del Baix Camp.

Els temps ha canviat, avui no tan
sols vivim de l’agricultura, el progrés
ens decanta cap a un camí diferent:
la indústria.

Tenim la necessitat i l’obligació de
fer exactament el mateix que van fer
les persones que ens van precedir,
sense oblidar mai els nostres arrels,
l’agricultura.

Riudoms continuarà sent un poble
viu i actiu, on tots ens sentirem
satisfets de la convivència i
benestar que avui gaudim.  Per a
mantenir i millorar aquest nivell ens
calen zones industrials.

Zona industrial és igual a
empreses; empreses és igual a
treball, i treball és igual a
benestar i riquesa.

-Per què l’equip de govern no
trasllada als regidors de l’oposició
les consultes que realitzen els
ciutadans riudomencs quan
aquests sol·liciten expressament
poder fer-ho a travès de la plana
web de l’Ajuntament? Com és
possible que encara no s’hagi
donat trasllat d’una consulta
realitzada per un ciutadà
riudomenc efectuada el passat 3
d’agost?

-Per què hi ha regidors que
participen en debats sobre El Freixe
en emissores de ràdio d’abast
nacional i,en canvi, a Riudoms la
ràdio municipal encara no ha emès
cap programa informatiu relacionat
amb notícies sobre la prestesa
construcció d’un polígon? Com és
que tampoc cobreix la informació
dels Plens Municipals?

-Totes aquestes formes d’actuar
ens fan pensar què l’equip de govern
continua amagant quelcom repecte
a la creació del polígon El Freixe.

Atès que la política de mitjans de
comunicació que utilitza el govern
municipal en benefici propi, està des
de fa temps en entredit i s’obvien
molts fets i notícies de rellevància
per la ciutadania riudomenca, tant
en aquest fulls com en altres espais
informatius municipals (web i

emissora), el Grup d’ERC-AM es
reitera en la seva proposta, i deixa
la resta d’aquest espai en blanc a
causa de la falta de rigor informatiu
del Butlletí Municipal de Riudoms, i
de l’equip de govern en general.

Properament tindreu a l’abast i
rebreu més informació nostra per
altres mitjans de comunicació: la
revista l’Esquerra de Riudoms, el
recent butlletí de caràcter mensual
Esquerra Infomunicipal o el
renovat web www.esquerra.org/
riudoms
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Entrevista a Tànit Bono

A la Tànit Bono, li agradaria dedicar-se professionalment al Cant.

A casa seva sempre s’ha viscut molt intensament la música. El seu avi, en
Josep Tell Rovira, persona relacionada històricament amb la tradició musical
riudomenca, va ser la persona que la va introduir al món musical amb les
primeres classes de piano a casa seva, on va adquirir la base amb la que,
als 11 anys, la Tànit va entrar a l’Escola Municipal de Música de Riudoms.
Aquí, amb l’ajut del professorat, va anar introduïnt-se en els coneixements
musicals de piano i  de cant, compaginant-los amb els estudis al col.legi i
a l’institut de Riudoms, on ara mateix cursa 2n de Batxillerat Humanístic.

Als 14 anys, va seguir amb el Grau Mitjà al Conservatori de Vilaseca, on també
forma part, des de fa 4 anys, del Cor Sant Esteve. La seva formació acadèmica,
i sobretot, les seves qualitats com a cantant, han fet que hagi estat seleccionada,
per a formar part del Cor Mundial. El Cor Mundial és una organització
internacional que selecciona, cada dos anys, joves promeses del cant. La Tànit
va estar seleccionada l’any 2004 i ha participat amb aquesta agrupació l’estiu
del 2004 quan va actuar a Corea i el Japó, i aquest 2005 ha actuat a Israel amb
motiu de la Recerca de la Pau. L’any vinent té intenció de tornar a intentar formar-
ne part i la trobada internacional tindrà lloc a Itàlia. Aquesta formació musical,
que també té la seva agrupació germana amb el nom de l’Orquestra Mundial,
està formada per unes 60-80 persones de tot el món, entre les quals enguany hi
havia un noi valencià i ella mateixa, juntament amb altres joves cantants de 33
països més, d’entre 17 i 26 anys. La Tànit ha estat, durant aquests dos anys, la
cantant més jove d’aquest Cor. Aquest darrer estiu, a Israel, hi han estat quatre
setmanes, han interpretat 15 concerts i han gravat un CD amb el tot seu repertori.

La veu de la Tànit es pot considerar com a mezzosoprano i pot anar evolucionant
fins que s’assenti, cosa que acostuma a passar més endavant.

El tipus de música que més li agrada és la música romàntica i la clàssica en
general. El que més li agradaria és ser cantant de «Lied», un tipus d’obra
generalment acompanyades de piano.

Actualment podem disfrutar de la seva música i veu, ja que amb el David Molina
han format un dúo de veu i piano.

Quan li preguntem per l’Escola Municipal de Música de Riudoms, en té molt bon
record. En vol destacar la bona base adquirida, la professionalitat dels professors
i, comparant-la amb altres escoles de música similars, considera que la nostra
és una molt bona escola. Això també es demostra en el moment de fer la prova
d’accés al Conservatori de Vilaseca, on les qualificacions d’ingrés obtingudes
pels de Riudoms són molt bones. Gràcies a la bona base que es porta adquirida,
i l’esforç personal de cadascú, després poden assolir un gran nivell.

Els anys que ha estat alumna de l’escola de música de Riudoms li han fet
descobrir moltes coses noves, que li han permès seguir el camí iniciat a casa
seva amb el seu avi, i que amb el pas del temps, li agradaria dedicar-s’hi
plenament. És conscient que la decisió que ha decidit prendre pot ser un camí
sacrificat i difícil, de vegades poc valorat, però té moltes ganes de tirar endavant.

Considera un altre gran pas endavant la propera inauguració de la nova seu de
l’Escola Municipal de Música de Riudoms, que tindrà lloc per les properes Festes
del Beat, ja que dotarà al nostre poble, encara més, d’una millor qualitat en
l’ensenyament musical local.

Voldríem acabar aquestes línies donant les gràcies a aquesta jove promesa del
cant. Desitjar-li una gran sort en la continuació de la seva formació musical i
coral i que el sacrifici personal i la dedicació que demostra sigui un exemple per
la resta d’alumnat de la nostra Escola. Ara que tindrem la sort i l’honor d’inaugurar
les noves instal·lacions, vegem en la Tànit un exemple de superació personal,
de saber valorar i aprofitar les oportunitats que se’ns presenten i fer, com ella
intentarà, del que més li agrada, el seu projecte de vida.

La jove riudomenca ha format part
els darrers 2 anys del Cor Mundial

El Cor Mundial durant l’estada al Japó.

Amb motiu del concert d’orgue que s’esdevindrà el proper dissabte 29
d’octubre, a les 21h, a l’Església de Sant Jaume Apòstol, a càrrec del mestre
Josep M. Mas Bonet, que clourà el cicle de concerts de tardor Riudoms

reSSona 2005, l’Ajuntament de Riudoms ha procedit a l’arranjament de
l’instrument encarregant la reparació als hereus del Sr. Blancafort, orguener
que va dur a terme la construcció del mateix durant els anys 60. A banda
de la neteja bàsica, s’hi han realitzat importants reparacions i treballs de
manteniment, que van ocupar dos operaris durant quasi vint hores. Aquestes
accions permetran la realització del concert, i en endavant, de l’ús de
l’instrument en el transcurs de les cerimònies que així ho precisin en òptimes
condicions de conservació i funcionalitat, així com la realització de nous
concerts. Cal destacar la implicació personal i professional del Sr. Mas
Bonet en la realització del concert, especialment en el procés de reparació
de l’orgue, aportant les seves valoracions per facilitar i agilitar el contacte
amb el Sr. Blancafort.

L’orgue de Riudoms, a punt

Moment durant el procés d’afinació.


