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«Riudoms reSSona»«Riudoms reSSona»«Riudoms reSSona»«Riudoms reSSona»«Riudoms reSSona»

per a tots els gustosper a tots els gustosper a tots els gustosper a tots els gustosper a tots els gustos

Inauguració de la nova Escola

Municipal de Música de Riudoms

El dissabte 26 de

novembre, esteu

tots convidats a la

inauguració de la

nova Escola de

Música.

Per segon any, el «Riudoms reSSona» va possar punt final fins a la propera edició. A la
foto, la professora Violant Sarrà en la seva actuació a l’Ermita de St. Antoni.
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La història d’un poble la configuren un gran conjunt de fets personals i col·lectius que s’enllacen i
combinen entre ells.

D’entre tots aquests fets, n’hi ha alguns que adquireixen una rellevància notòria i esdevenen fites
remarcables en l’esdevenir històric.

Ara estem a punt de ser testimonis d’una nova fita: la inauguració de la nova Escola de Música.

Tots estem d’acord que invertir en educació és un dels millors pilars per fonamentar el futur de la
nostra societat, que la formació de les noves generacions és la garantia més sòlida pel progrés social
i la qualitat de vida.

Els països i les societats més avançades destinen a l’educació importants partides pressupostàries.

L’Ajuntament de Riudoms també ho està fent. Des de fa anys dediquem a l’educació una part molt
significativa dels recursos econòmics municipals, sigui en el sosteniment dels diferents centres
educatius, sigui en la millora o nova construcció dels edificis escolars.

Ara és l’hora de l’Escola Municipal de Música. Després de passar provisionalment per diferents
llocs (antic col·legi de les monges, antic Hospital i Casa de Cultura), és just que estreni unes
instal·lacions pròpies, modernes i adequades a l’ús que necessita un centre d’aquestes
característiques.

Aquesta millora afavoreix la feina del professorat, que tant professionalment ha suplert les deficiències
de les instal·lacions anteriors, i dóna millors condicions als alumnes per optimitzar el seu rendiment.

L’Escola de Música s’ha guanyat el reconeixement de tota la població i compta amb un prestigi que
s’estén més enllà de Riudoms.

Pel poble, inaugurar un centre educatiu representa una nova fita històrica, una més de les moltes que
any rere any van configurant la nova realitat del Riudoms del segle XXI.

Convido a tothom a inaugurar una altra escola de tots.

                                                       Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Contenció fiscal per al 2006
Per a l’any vinent, l’Ajuntament incrementarà algunes taxes i impostos al tombant d’un 3’5%,

malgrat que l’IPC ha augmentat un 3’8%.

Els que pujaran són:

- Servei d’aigua
- Manteniment cementiri
- Recollida d’escombraries
- Lloguer parades mercat
- Escola de Música
- Menjador escolar (fins el setembre de 2006)
- Impost de vehicles
- Impost de construccions i obres (del 2’7 al

3% del pressupost)
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Els que no canviaran són:

- Llar d’infants
- Llicències urbanístiques
- Llicències d’activitats
- Servei de clavegueram
- Retirada vehicles (grua)
- Servei bàscula pública
- Servei pavelló
- Guals i vorades
- IBI (contribució) Urbana
- IBI (contribució) Rústica
- Plusvàlua
- IAE
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L’Escola de Música
El cost anual de l’escola Municipal de
Música, 302.471 euros, es distribueix tal
com mostra la gràfica.

El color groc representa l’aportació de
les famílies usuàries, el color blau la
subvenció de la General i tat i  del
Consel l  Comarcal  i  e l  color  li la
l ’aportació de l ’Ajuntament de
Riudoms.

Pavelló

d’Esports

El funcionament del Pavel ló
Municipal d’Esports representa un
cost anual de 87.312 euros, dels
quals 20.901 (color lila) es cobren
als usuaris i la resta (color blau)
els assumeix el pressupost
municipal.

Llar d’Infants
El següent gràfic mostra la distribució
dels 224.508 euros de costos anuals
de la Llar d’Infants.

En color lila l’aportació econòmica de
les famílies que la utilitzen, en color blau
l’aportació de la Generalitat de
Catalunya i en color groc l’aportació de
l’Ajuntament de Riudoms.

Tractament i recollida de la brossa
L’Ajuntament no factura als usuaris la totalitat del cost
d’aquest servei. El cost anual és de 326.381 euros i es
distribueix tal com podeu veure en el següent gràfic. En color
blau, la part que paguen els usuaris i, en color lila, la part que
assumeix l’Ajuntament per no fer tant car el rebut de la brossa.

Aclariment als propietaris del

Freixe i a l’opinió pública
Alguns propietaris de finques del terme de Riudoms incloses en el projecte del Freixe han enviat un escrit a l’Ajuntament de Riudoms manifestant
la seva negativa a vendre.

Aquests propietaris no arriben al 50% del total de la superfície de terrenys, menys de la meitat.

Cal dir també que alguns dels que han enviat la carta, han manifestat la voluntat de seguir negociant i ho estan fent, en ús de la llibertat que els empara.

També s’han rebut altres cartes de propietaris que no tenen terres dintre de l’àmbit del futur polígon, expressant la seva negativa a vendre. Són
cartes totalment innecessàries perquè ningú els ha proposat comprar les seves finques.

L’Ajuntament aporta diners per fer més
barats els serveis educatius, esportius,
el subninistrament d’aigua o la recollida

i tractament d’escombraries

El servei

d’aigües
El cost anual pel proveïment d’aigua
puja 307.596 euros, dels quals
185.270 euros els factura als usuaris
(color blau a la gràfica), i la resta
122.326 euros (color vermell) els
assumeix l’ajuntament.
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«Riudoms reSSona» «Riudoms reSSona» «Riudoms reSSona» «Riudoms reSSona» «Riudoms reSSona» per aper aper aper aper a

tots els gustostots els gustostots els gustostots els gustostots els gustos
S’acaba de cloure la segona edició del cicle de concerts de tardor
«Riudoms reSSona», que ha ocupat els vespres dels tres últims
dissabtes del mes d’octubre, esdevinguts en el marc dels edificis
religiosos del nostre municipi. Seguint amb el mateix esperit amb el
que es va iniciar aquesta proposta musical l’any 2004, els eixos que
han marcat el tarannà dels concerts programats han estat bàsicament
tres: la singularitat dels instruments protagonistes, la projecció artística
dels músics vinculats a Riudoms i la difusió dels estils musicals més
populars. L’arpa, a càrrec de Yanela Lojos; Violant Sarrà, cantant i
professora de l’Escola Municipal de Música, i l’orgue de Riudoms, en
mans del mestre Josep M. Mas Bonet, han donat forma a l’edició
d’enguany.

Dissabte 15 d’octubre. L’arpa és un dels instruments més antics de la
història, utilitzada ja pels antics egipcis, va ser la protagonista del
concert a Verge Maria. L’espai reduït de la Capella va contribuir en el
concert aportant una molt bona acústica i una volguda proximitat entre
el públic i l’artista, sobretot pel fet de poder estar-ne tan a prop i veure
el moviment dels dits de l’artista, dansant entre les cordes, que donava
lloc al so tant particular d’aquest instrument. Aquests factors, junt amb
un repertori amb peces molt conegudes, van aixecar el públic dels seus
seients amb un llarg aplaudiment final.

Dissabte 22 d’octubre. Anar a escoltar boleros tot estant asseguts no
és tan habitual com anar a ballar-los a la pista de ball, i d’aquí la novetat
i singularitat de la proposta d’aquest concert, que es va plantejar amb
fusió amb el jazz actual. El nombrós públic assistent va poder assaborir
peces tan conegudes com «Lágrimas negras» o «El manisero», d’entre
les catorze peces que van configurar el programa, i donar fe de la
idoneïtat de la combinació musical duta a terme. La veu de la Violant va
estar acompanyada del J. Andreu Reyes al piano, el Carles Rambla al
contrabaix i l’Àngel Hernández a les congues.

Dissabte 29 d’octubre. La música de l ’orgue sempre ha estat
estretament lligada als esdeveniments col·lectius, ja des de que en
segles pretèrits es comencés a utilitzar en cerimònies litúrgiques. En
el cas del concert de Riudoms, vam poder sentir novament ressonar la
seva música pels murs de l’església en gairebé totes les seves
possibilitats, principalment amb peces de Bach, compositor molt prolífic
en aquest tipus d’instrument. La peça que va rubricar la vetllada va  ser

Yalena Lojos amb l’arpa.

especialment emotiva pels assistents, ja que es va tractar del cant
dels ocells, de Pau Casals, arranjada per a orgue.

La Capella de Verge Maria, l’Ermita de Sant Antoni de Pàdua i
l’Església de Sant Jaume Apòstol han proporcionat novament
«l’embolcall» idoni per a l’audició dels programes musicals escollits.
De retruc, aquests espais, emprats excepcionalment a mode
d’auditori, obtenen un protagonisme extra que ajuda a que restin
actius com a elements del nostre patrimoni local.

Enguany cal afegir el fet que, amb motiu del concert d’orgue,
l’Ajuntament s’ha fet càrrec de les reparacions d’urgència i l’afinació
de l’orgue de Riudoms, ubicada aquesta intervenció en la línia de
recuperació i manteniment de patrimoni etnològic del poble, acció
de la que es va desitjar una continuïtat, donat que encara manca
una reparació molt més profunda i exhaustiva de l’instrument,
expressada explícitament al final del concert d’orgue per part de
Mn. Pascual Gasol i el mestre Josep M. Mas Bonet, tot congratulant-
se de la intervenció ja realitzada, essent aquest últim l’artífex de
que les reparacions i l’afinació arribessin a bon port en el temps
previst.

La bona resposta del públic de Riudoms possibilita que aquest cicle
es consolidi any rera any.

Vista de l’interior de l’orgue.
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VII Enric SuísVII Enric SuísVII Enric SuísVII Enric SuísVII Enric Suís
El passat divendres 21 d’octubre, va tenir lloc a la sala d’exposicions de
la Casa de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet» la inauguració de les
fotografies presentades a la setena edició del concurs de fotografia «Enric

Ferré Guinjoan - Suís», acte que també va servir per proclamar els
guanyadors del certàmen i fer l’entrega dels premis i dels guardons
corresponents.

La temàtica d’aquest any, relativa a les fires tradicionals de les comarques
de Tarragona en motiu del 25è aniversari de la Fira de l’Avellana,
representava un nivell de dificultat afegit, fet que va ocasionar una
participació més baixa que la de les edicions anteriors, i en conseqüència,
el jurat del concurs va deixar desert el primer premi per raons de qualitat
absoluta, premi que consistia en 260˛, atorgant el segon (130˛) i el tercer
(65˛) als srs. Joan Giralt Colell i Manuel Muñoz Chocano, respectivament.

El tema de la present edició girava al voltant de les fires tradicionals de
les comarques de Tarragona. La propera edició del concurs tornarà a
tenir elements i esdeveniments singulars i característics de les nostres
comarques com a eix temàtic.

El El El El El gegant Gaudí gegant Gaudí gegant Gaudí gegant Gaudí gegant Gaudí a a a a a NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua
El viatge va començar el dilluns dia 3 d’octubre, a la població de Vallgorguina
on els Gegants de la Bisbal d’Empordà, els Gegants de Vallgorguina i el
Gegant Antoni Gaudí (per qui serà el primer viatge direcció a les Amèriques),
van pujar al container que els transportaria a Nicaragua, molt ben embalats,
amb molta protecció, molt contents i amb moltes ganes de viatjar. Primer
amb tren des de Barcelona al port de Bilbao, i el dimarts dia 4 d’octubre
amb vaixell amb destí a Nicaragua (55 dies de viatge per arribar a la població
de León). Tots els geganters i grallers de l’expedició, un total de 37 persones
de les diferents poblacions, sortiran de l’aeroport del Prat a tres quarts de
vuit del matí del dissabte dia 2 de desembre, direcció a París i de París a
Caracas. Tot seguit s’estaran a Caracas i d’allí direcció a l’aeroport de
Sant José (Costa Rica), lloc on els estaran esperant els organitzadors de
la Festa.

Les actuacions previstes es realitzaran a les poblacions de León (d’on és
l’entitat organitzadora Asociación Folklórica de Gigantonas «Viva León

Jodidó»), Masaya i Granada entre d’altres. També està previst d’efectuar
diverses exposicions de fotografies de gegants, conferències del món
geganter i de la cultura tradicional catalana. El retorn de l’expedició està
previst pel diumenge dia 18 de desembre des de l’aeroport de Sant José
(Costa Rica).

El President de la Colla Gegantera Local, el Sr Oscar Ortiz i Mestre, preveu
que per la Festa de Sant Jordi de 2006 el Gegant Antoni Gaudí ja torni a ser
a Riudoms. Per altra banda, a hores d’ara s’està treballant per tornar a fer
un viatge molt semblant per l’any 2008, aquest per visitar la població de
Miami a Floria (EUA).

Des de la fundació, l’any 2001, de l’entitat Círculo Internacional de Amigos

de los Gigantes (CIAG), la Colla Gegantera de Riudoms hi està associada.
La CIAG és una entitat que té com a principal objectiu relacionar a totes les
persones, entitats interessades amb els gegants, capgrossos i altres figures
de les desfilades. Actualment ja n’hi ha de 66 països. Tots els socis de la
CIAG reben tota mena d’informació, així com la revista que es troba
disponible en català i castellà.

La Colla Gegantera de Riudoms, està treballant molt activament amb vistes
als propers anys amb colles i grups de diversos països per poder efectuar
intercanvis culturals i agermanaments. L’Entitat gegantera riudomenca està
molt interessada en portar a Riudoms colles i grups de països llunyans. La
prova està en que l’agost de l’any 2006 hi haurà un agermanament amb el
grup Bardoada de Pinhal Novo (Portugal) i la Colla Gegantera de Riudoms.

- Esmorzar a base de pa torrat, llonganissa i degustació de l’oli nou, acompanyat
  de vi de la terra i avellanes.
- Exposició dels dibuixos fets pels alumnes del col·legi Beat Bonaventura.
- Concurs de fotografia.
- Participació de la Colla Gegantera.
- Degustació de l’oli nou.
- Xerrada de la Mariona Quadrada, a les 12h.

A les 9h del matí a les noves instal.lacions de la Cooperativa Agrícola
de Riudoms, al C/ Salvador Espriu s/n.

IVa Festa de l’Oli Nou de Riudoms
Diumenge, 20 de novembre de 2005

Moment durant la celebració de la setena edició del concurs.
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L’Osteoporosi, prevenció i detecció

A l’igual que anys anteriors, la Regidoria de Sanitat de l’ Ajuntament de
Riudoms va organitzar el 24 d’octubre la campanya sobre l’Osteoporosi,
que va consistir en informar i aconsellar la realització, entre les dones
majors de 45 anys d’edat, d’una prova diagnòstica «Densiometria» a càrrec
del reumatòleg Dr. Josep Ullés Carreras, per valorar la densitat de la massa
òssia i, previndre una possible osteoporosi i possibles fractures òssies.

En l’enquesta realitzada, d’una manera anònima, la campanya ha estat
altament puntuada per part de les participants, com un fet positiu i necessari.

També, es va proposar tractar una sèrie de patologies d’interès per a futures
campanyes tals com, el càncer de mama, la memòria, la menopausa,
l’alimentació, i altres com l’artrosi i el desgast d’ossos.

En aquest sentit la Regidoria de Sanitat, accepta suggeriments d’altres
temes a tractar per l’ interès de la població en general.

Riudoms al TINETcongrés

El 21 i 29 d’octubre, i el 5 de novembre, es va celebrar a Tarragona el
TINETcongrés, el congrés de xarxes ciutadanes, el qual va aplegar les millors
iniciatives per a fomentar la participació ciutadana a internet.

Una de les eines que es van exposar en el congrés va ser el webfàcil i va
ser durant aquesta exposició que  es va utilitzar www.riudoms.org com a
exemple d’aquesta eina, ja que és la que utilitza actualment l’Ajuntament de
Riudoms per a mantenir la seva pàgina web.

IES Joan Guinjoan i Linköping

Cursos per adults

Durant la setmana del 17 al 23 d’octubre de 2005, ens han visitat un grup d’11
estudiants de Linköping (Suècia), amb les seves professores Gun-Marie i
Hellen. Han fet estada en famílies de la nostra vila i han pres part en les
activitats que els estudiants i professors de l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms
els han organitzat: assistència a classe, visites culturals a Tarragona i Cambrils
i han participat en altres activitats lúdiques junt amb els nostres joves.

La visita d’aquests alumnes s’emmarca en l’intercanvi que l’IES Joan Guinjoan
realitza amb l’Internationella Gymnasiet de Linköping, des de fa ja tres cursos.
L’objectiu principal és posar en contacte nois i noies de la nostra comarca amb
joves de Suècia per practicar l’anglès i l’espanyol. Així tenen l’oportunitat de
conèixer la realitat d’un altre país i practicar els idiomes d’una forma intensiva.
D’aquesta manera la seva motivació i coneixements en surten molt reforçats.

La valoració que han fet els estudiants i professors de l’institut és molt positiva.
Ara tothom espera que arribi el moment de retornar la visita. S’anirà a Suècia per
conviure també una setmana amb els joves i les seves famílies, cap al setembre.

La vacuna de la grip és l’única protecció. Protegint-te, evites el contagi als
qui t’envolten. Cal que et vacunis cada any, perquè la grip, canvia cada any.

Qui s’ha de vacunar? Entre les persones que es troben en un grup de
risc i que cal que es vacunin, hi destaquen: les de 60 anys o més, les
internades en institucions, les que pateixen malalties pulmonars i
cardíaques, les diabètiques, les que tenen malalties renals, les
embarassades (dins el 3r trimestre) i les immunodeprimides. També es
recomana la vacunació a les que poden transmetre la grip a persones
dels grups de risc i a les que ofereixen/treballen en serveis essencials a
la comunitat.

Quan podeu vacunar-vos? La campanya tindrà una durada d’octubre a desembre

Consulteu al vostre metge i al personal sanitari del CAP.

Davant la grip, tots hi estem exposats

Vacuna’t per tu i pels altres

La Regidoria de Sanitat, va organitzar un Curset per l’Obtenció del Certificat
de Manipulador d’aliments, impartit per Tàndem Recursos Humans, S.L.
empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya per la formació.

Els curs dirigit a totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat
tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació,
transformació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució,
subministrament i servei.

El curs, ha estat puntuat pels assistents amb una molt alta puntuació de satisfacció.

Les persones que per diversos motius no han pogut assistir-hi cal que passin
per les oficines de l’ajuntament i apuntar-se en previsió de fer-ne un altre en
un futur immediat.

Curs de manipulador d’aliments

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 escrita. 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

Arrenca un any més l’Hora del Conte
L’activitat lúdica i educativa setmanal per a nens i nenes de Riudoms, l’Hora
del Conte, ja torna a estar en marxa a la zona infantil de la Biblioteca «Antoni
Gaudí», i des del passat dissabte 15 d’octubre s’esdevindrà puntualment cada
dissabte a les 11.30h, exceptuant aquells dissabtes que s’escaiguin en dates
festives o properes. Aquesta activitat pretén apropar l’hàbit de la lectura als
més petits, sempre acompanyats dels seus pares i mares, avis o àvies, amb
la narració/interpretació d’un conte en cada sessió, que serveix com a excusa
per a gaudir després de noves rondalles i llegendes a l’espai infantil de la
biblioteca, aquestes ja però de la mà dels pares o avis que acompanyen als
nens i nenes.

És gràcies a la col·laboració desinteressada dels explicadors de contes que
es fa possible la realització cada dissabte d’aquest viatge al món dels contes,
coordinats tots ells pel Grup Municipal de Lectura, col·lectiu de persones
que també alliberen hores del seu àmbit extralaboral desinteressadament
per estructurar aquesta activitat i d’altres, junt amb la responsable de la
biblioteca, que tenen com a beneficiaris els més joves del poble. Previ al dia
d’inici de l’Hora del Conte, el passat dissabte 8 d’octubre, es va dur a terme
un taller de recursos per a l’explicació de contes a la Biblioteca «Antoni Gaudí»,
dirigit a tots els voluntaris explicadors de contes, taller que va anar de la mà
de la Rat Cebrian. Per a més informació, truqueu a la Biblioteca (977 768
809) o envieu-hi un correu electrònic (biblioteca.gaudi@riudoms.org).

Un dels moments màgics de l’Hora del Conte.



Ajuntament de Riudoms 7

� Octubre 2005 � Núm. 32 �

‘ RIUDOMS VOL EL SEGON
INSTITUT  ’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ LA FLEBESA I LES IRREGU-
LARITATS DEL GOVERN DE
CIU I PP ’

Constantment hem denunciat les
irregularitats que comet el Govern (CIU
i PP), però en els últims Plens aquestes
irregularitats estan sobrepassant tots els
límits imaginables.
Per començar, quan socialistes i
republicans vam demanar la convo-
catòria d’un Ple extraordinari a l’agost,
per tractar les al·legacions presentades
contra el desenvolu-pament del polígon
industrial al Freixe; el Govern va
incorporar altres punts a l’ordre del dia
d’aquell Ple, tot i que havia una petició
expressa del PSC i d’ERC de que no
s’incorporés cap altre punt, tal i com
preveia la Llei. El Govern va contestar
amb un informe de Secretaria on deia
que l’Alcalde podia incorporar més punts
al Ple convocat per l’oposició. Com és
normal, nosaltres vam presentar un
recurs de reposició contra els acords
adoptats en aquell Ple, per entendre que
s’havien afegit sense la nostra
autorització i per tant eren nuls de Ple
Dret. Més tard, el Govern va convocar
un Ple extraordinari a l’octubre per
resoldre el recurs de reposició i de pas,
va incorporar de nou tots els punts que
havia afegit al Ple d’agost perquè fossin

L’institut «Joan Guinjoan» de Riudoms
està ple, per tant, cal pensar a
construir-ne un altre.

Des del govern de l’Ajuntament,
creiem que el segon institut s’ha de
construir a Riudoms. Així ho hem
explicat al Departament d’Educació,
amb números reals a la mà, i ens
hem compromès a cedir els terrenys
que facin falta. Ve-t’ho aquí per què:

- facilitaria als alumnes de
batxiller i de cicles formatius compartir
el transport escolar, amb la comoditat
i economia per a les famílies, que no
caldria portar-los.

- millors equipaments, dotació
econòmica i professorat, ja que a
Riudoms seria un IES complet,
batxillerats inclosos, mentre que si es
fa fora, amb menys alumnes, no hi
haurà batxillerat, que l’haurien de fer
a un altre lloc, segurament a Reus.

- els alumnes d’ESO de fora no
haurien de fer filigranes amb els
autobusos escolars per arribar a
altres poblacions amb accessos més
difícils.

- l’opció de que, un dels dos IES,
oferís estudis de cicles formatius
professionals.

- aportaria llocs de treball:
professorat, serveis de neteja,
manteniments, servei de menjador,
monitors, transports, cafeteries,
entitats, comerços i empreses locals.

Mentrestant veiem com ERC i PSC
callen i, amb el seu silenci, es fan
còmplices de l’esquarterament de
l’actual mapa escolar de la comarca,
en perjudici de tots els alumnes de
Riudoms i dels pobles de l’entorn.
Dòcils a les consignes que els arriben
de la capital, es dediquen a fer
cridòria en altres temes per distreure
l’opinió pública i que no s’adoni ningú
de la pèrdua que això pot suposar.

Novament sorgeix la pregunta de
sempre: A quins interessos serveixen
els regidors d’ERC i PSC de
Riudoms?, als del poble que els va
votar o als dels municipis veïns?

CiU defensa l’actual mapa escolar
perquè és positiu per Riudoms i per
tota la comarca.

convalidats. Llavors, si segons deia el
Govern aquells punts s’havien afegit
conforme a la Llei i ja els havien aprovat
al Ple d’agost, perquè ara es portaven
a convalidar? Potser perquè sabien que
si l’oposició presentava un recurs al
contenciós administratiu, aquest els hi
donaria la raó i anul·laria els punts!
I encara es planteja un altre dubte. El
Govern va aprovar l’alienació d’unes
parcel·les al Ple d’agost. El setembre
els socialistes vam presentar al·lega-
cions, com vam explicar al butlletí d’oc-
tubre. I el Govern abans de resoldre les
al·legacions en Ple, com obliguen les
bases, va fer la licitació i va subhastar
les parcel·les. I si ara al Ple d’octubre
no s’hagués convalidat l’alienació de
les parcel·les que ja estaven
subhastades?
Per sort, l’oposició serem més
responsables que ells i tot i tenir raó,
com de fet el Govern ens l’ha donat
implícitament portant els punts afegits
al Ple d’agost a validar de nou al Ple
extraordinari d’octubre, no presentarem
el contenciós administratiu.

‘ ESCRIVINT EN VEU ALTA ’

Hem passat l’equador d’aquesta
legislatura.  Faig un breu resum de
com treballa el regidor que forma
part de l’equip de govern del nostre
Ajuntament i el què representa per
la persona que ha de prendre
juntament amb altres, decisions
que difícilment tenen punt de retorn.

Tots els projectes, siguin obres
menors o majors, han d’estar
informats per l’Arquitecte,
l’Aparellador o l’Enginyer, segons
correspongui.  Si aquests informes
són favorables, el projecte passa
per la Comissió Informativa
d’Urbanisme, Obres i Activitats i per
la Junta de Govern Local, on es
dóna la llicència sol·licitada.

Són tràmits imprescindibles, no
exempts de la problemàtica per
complir les normatives existents.
Disposem d’un equip tècnic d’alt
nivell, assessorament de dos
llicenciades en dret per possibles
temes jurídics i funcionaris de gran
experiència.

Fer una planificació a curt o a llarg
termini vol dir tindre un
assessorament total dels pros i dels
contres dels projectes que s’hagin
presentat o que es presentin.

Aquesta és la primera línia de treball.
Al final de la legislatura tindrem

l’examen de la feina feta.

- Per què l’equip de govern dificulta
als regidors de l’oposició el lliure
accés a la documentació oficial i
unicament permet consultar els
expedients amb una antel.lació
mínima a les 48 hores? Per què no
s’aprova un Reglament Orgànic
Municipal (ROM) per regular els
drets i deures entre l’Administració
i llurs administrats (ciutadans,
entitats, associacions, partits
polítics) ?
- Per què els mitjans de
comunicació municipals no
informen dels pasos que està
realitzant la Plataforma per aturar
el Polígon? Què no es una entitat
riudomenca com totes les altres
associacions locals? Per què Ona
Riudoms encara no ha emès cap
programa informatiu 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 en
entredit i s’obvien 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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Actes culturals i populars

de les Festes del Beat 2005

20 de novembre

9h. Instal.lacions de la Cooperativa Agrícola de
Riudoms.

- FESTA DE L’OLI NOU. Esmorzar popular per
poder degustar l’oli nou produït a Riudoms, enmarcat
dins la DOP Siurana. Tiquets a la venda el mateix dia
en el mateix recinte. Participació de la Colla
Gegantera de Riudoms amb els gegants de Riudoms
i del gegantó de l’Esplai.

- A les 12h del migdia, conferència a càrrec de la
Mariona Quadrada.

- Activitat de dibuix al voltant del món de l’oli amb
els alumnes del CEIP Beat Bonaventura.

- Concurs de fotografia

25 de novembre

13h. Plaça de l’Església.

- TOC GENERAL DE CAMPANES I GRAN
TRONADA. Sonor i tradicional inici de festa amb el
repic de les campanes del campanar de Riudoms i el
terrabestall de les traques de cohets.

26 de novembre

11h. Casa de la Vila.

- COMITIVA PER ASSISTIR A L’OFICI EN
HONOR AL BEAT. Concentració a la Casa de la Vila.
Assistència de les autoritats locals, Junta de la
Confraria del Beat, entitats, familiars del Beat, i Pubilla
i Hereu amb el ciri-ofrena i estendarts.

13,30h. Escola Municipal de Música de Riudoms.

- INAUGURACIÓ DE LES NOVES
INSTAL.LACIONS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE RIUDOMS. Visita a la nova seu de
l’escola de música i refrigeri per a tots els assistents.

22h. Pavelló d’Esports Municipal.

BALL. A càrrec del DUET DAURAT. Entrada lliure.

27 de novembre

11h-13h. Portes obertes de la nova Escola de Música

11,30h. Església de Sant Jaume Apòstol.

- HOMENATGE A LA VELLESA. Missa i
homenatge per a tots els assistents. Concert a càrrec
de les Corals «Dolça Catalunya» de Riudoms, La Coral
de Vinyols i els Arcs, la Coral de Riudecols, la Coral
d’Alforja i la Coral de les Borges del Camp.

20.30h. Camp de futbol municipal.

- FOCS D’ARTIFICI. Castell de focs a càrrec de
la pirotècnia IGUAL.

21.30h. Pavelló d’Esports Municipal.

- TEATRE: GIULIETTA, a càrrec de la pallassa
vallenca Pepa Plana. Espectacle divertit i entranyable
per a tota la família.
Venda anticipada d’entrades:
4˛ / 2˛ (oficines de l’Ajuntament, del 14 al 25 de
novembre)
Venda a finestreta:
6˛ / 3˛ (taquilles del pavelló, a partir de les 20.30h).

28 de novembre

18h. Pavelló d’Esports Municipal.

- ESPECTACLE INFANTIL. A càrrec de la
companyia Xirriquiteula, que ens presenta el seu últim
espectacle «A2». Un muntatge per riure amb tota la
família basat en treball de clown. Entrada lliure.

Del 25 al 27 de novembre hi haurà atraccions a
la zona de la Palmera.

Regidoria de Festes


