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El bon temps va acom-
panyar tota la Diada de
Sant Jordi, en la que els
llibres i les roses van
envoltar la plaça de
l’Església, rovell de l’ou de
tota la festa i escenari dels
actes programats.

Contingut

SANT

Contes, cançons, relats,
Concurs de dibuix i moltes
més activitats de caire
lúdic, festiu i cultural. És
com vam celebrar la
jornada de Sant Jordi a
Riudoms.
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AGRÍCOLA FINS L’HOMENATGE A

LA FAMÍLIA PAGESA

Aigua, Brossa i Clavegueram
1r trimestre 2006 - 2 de maig al 3
de juliol
2n trimestre 2006 - 1 d’agost  al 2
d’octubre
3r trimestre 2006 - 2 de novembre al 2
de gener de 2007

Impost sobre vehícles
1 de març al 2 de maig

Impost sobre immobles urbans (IBI)
28 d’abril al 28 de juny
Segon pagament - Primera quinzena
d’octubre

Impost sobre immobles rústics (IBI)
30 de juny  al 31 d’agost

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
28 de juliol al 29 de setembre

Cementiri
1 de setembre al 31 d’octubre

Guals i vorades
1 de setembre al 31 d’octubre

Taxa de Residus Disseminats
2 de maig al 3 de juliol

El mes de maig comença el període de cobrament de la taxa residus dels disseminats, l’impost sobre
immobles urbans i el 1r trimestre d’aigua, brossa i clavegueram. El període de pagament   voluntari és
vigent durant 2 mesos.

Calendari del

Contribuent 2006

Aquest any 2006 es commemora el 50è aniversari de la Cooperativa Agrícola de Riudoms.

La primera cosa a fer és transmetre la nostra més sincera felicitació als socis i directius i a totes aquelles
persones que durant mig segle han contribuït a fer possible aquesta efemèride.

Amb el pas del temps, la Cooperativa ha anat consolidant-se social i patrimonialment fins a convertir-se en
una realitat econòmica important dins el municipi.

De manera especial, vull remarcar l’impuls emprenedor i renovador dels darrers anys, posat de manifest
mitjançant dues accions emblemàtiques: les noves instal·lacions del C. Salvador Espriu i l’Agrobotiga. Sense
oblidar l’increment sostingut d’associats, les exitoses celebracions de la Diada de l’Oli Nou, la renovació dels
productes i serveis i molts altres indicadors d’una tendència clarament positiva.

L’Ajuntament ha estat en tot moment darrera d’aquesta trajectòria i les successives juntes han comptat amb
el nostre suport en totes les actuacions més significades.

Amb motiu de l’aniversari, també afegim gustosament la nostra col·laboració a donar relleu als actes i, al
mateix temps, fem extensiva la festa a tota la Pagesia local, mitjançant la dedicatòria d’un conjunt escultòric
que s’inaugurarà a la Plaça de l’Església, el proper 14 de maig, al migdia.

Farem així, un reconeixement institucional per deixar constància que durant segles l’activitat agrícola ha estat
el fonament de l’economia de Riudoms, mercès a la tenacitat i perseverança dels seus homes i dones.

Felicito l’aniversari de la Cooperativa i convido a tot el poble a participar en els actes festius.

Josep M. Vallès Jové, Alcalde
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Es regula i restringeix les

extraccions d’àrids

Millores al Camí

Les obres han fet molt més còmode els
accessos a la Riera de Maspujols

de les Passeres

L’article 47 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, regula  el règim d’usos
que els propietaris poden fer en el sòl no urbanitzable (rústic), entre els quals s’hi troben les activitats extractives d’àrids.

Amb la voluntat de regular de manera més restrictiva aquestes activitats, l’Ajuntament de Riudoms ha aprovat una modificació puntual de les normes
subsidiàries vigents que garantirà la protecció dels recursos naturals de l’espai on es realitzi una activitat extractiva i del seu entorn.

Tot seguit, podem veure un resum dels requeriments més destacats d’aquestes normes, així com la comparació amb la normativa existent fins ara.
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Tot aprofitant les obres que s’estan duent a terme al voltant del Barranc del Molí de Vent i la zona
de la Granja Cruset, l’Ajuntament de Riudoms ha promogut, un altre cop, la pavimentació del
Camí de les Passeres, des de les instal.lacions de la Cooperativa fins la Riera de Maspujols. El
cost de les obres ha estat de 6.044 euros (IVA inclòs) i ha anat totalment a càrrec de la partida
econòmica de «Pavimentació de camins» de la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament.
L’empresa executora de les obres ha estat AFICSA.
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La Setmana Santa

Activitats de l’Escola

Municipal de Música
Els alumnes de l’Escola Municipal de Música, van participar el dissabte 11 de març, a la 4a Trobada d’Orquestres de Nivell elemental organitzat pel
Conservatori de Vila-seca. Alumnat i professorat dels 4 Conservatoris i de 5 Escoles de Música de la nostra demarcació es van reunir per tal d’intercanviar
experiències. A més a més de presentar la seva música, van celebrar un dinar de germanor entre tots els participants. L’Orquestra de l’Escola de
Música està dirigida pel professor J.M. Manresa.

Per altra banda, entre els dies 4 i 7 d’abril l’Escola Municipal de Música va viure la 2a Setmana Cultural, que per primer cop es va desenvolupar a les
noves dependències de l’escola. Van ser diverses les activitats organitzades en aquesta setmana, on també es van escoltar les intervencions dels
alumnes a les audicions que es van programar coincidint amb aquest esdeveniment.

El nivell de totes les activitats va ser molt alt, on cal recordar l’altíssima qualitat dels grups de violoncels del Conservatori de Vila-seca, un d’ells format
per antigues alumnes de l’escola. També van destacar el concert escenificat de «Les noces de Figaró» ofert per l’aula de cant de l’escola i el magnífic
taller de dansa lliure on molts alumnes van descobrir un nou llenguatge molt lligat a la música. Cal recordar també el concert pedagògic de música
«ragtime» ofert pel grup «Easy winners», el taller d’instruments de vent realitzat per la professora de flauta Anna Fernández i el concert d’alumnes
compositors realitzat com a cloenda de la setmana cultural.

El dijous 18 de maig es durà a terme una de les activitats previstes en aquesta setmana cultural, que es va haver d’ajornar per motius aliens a l’escola.
Serà el moment de participar en la classe magistral de piano a càrrec del professor i concertista Cecilio Tieles.

La valoració d’aquesta setmana entre professors, pares i alumnes ha estat molt positiva donat l’alt contingut pedagògic i divulgatiu de totes les activitats.
Un bon motiu per continuar endavant properes edicions de la setmana cultural.

El cor de Gospel de l’Escola de Música, dirigit per la professora Cati Blanco, va actuar en el marc dels actes de Sant Jordi. Paral·lelament, la Coral i
l’Orquestra de l’Escola, dirigides per Violant Sarrà i Josep M. Manresa, respectivament, van dur a terme llurs representacions a les Borges del Camp.

El proper diumenge 14 de maig la Coral intervindrà en la Festa d’Homenatge a la Família Pagesa que tindrà lloc a la Plaça de l’Església a les 13,30 h.

Dins els actes de la Setmana Santa, tot i el pas dels anys, ha mantingut un protagonisme especial la celebració de les processons. Encara, doncs,
es pot dir allò de: «... a Riudoms, misses i processons».

Amb la intenció de donar la millor informació, transcrivim, a continuació, l’ordre que se segueix en la Processó del Sant Enterrament, que té lloc a
Riudoms, cada Divendres Sant:

Aquest ordre ha estat extret del treball de recerca de 2n de Batxillerat, portat a terme pel jove Joan Ramon Torrents Nogués, el qual ha comptat amb
el suport de l’Ajuntament de Riudoms per a poder-ne fer arribar còpies a les diferents confraries, misteris i altres estaments participants de la
Setmana Santa de Riudoms. El treball es troba, així mateix, a les diferents biblioteques públiques de Riudoms.

L’any 2006, aquestes són les persones que han tingut l’honor de treure el:

- Armats
- Bandera de la Congregació de la Puríssima Sang
- Nens vestits de paisà
- Nens vestits de vesta blanca
- Trofeus amb dos acompanyants
- Música
- Misteri de L’Horació de l’Hort
- Les Peinetes
- Misteri de La Flagelació
- Vestes morades
- Pendons
- Natzarens
- Misteri del Sant Natzaré
- Música
- Trofeus amb acompanyants
- Misteri de Jesús troba la seva mare
- Acompanyants del Sant Crist amb ciri

- Personatges bíblics
- Coral Dolça Catalunya amb música
- El Sant Crist
- Convidats del Portant de l’estendard
- Estendard de la Puríssima Sang
- Junta de la Puríssima Sang
- Trofeus amb acompanyants
- Acompanyants de La Pietat
- Misteri de La Pietat
- Trofeus
- Misteri del Sant Sepulcre
- Trofeus
- Música
- Misteri de La Soletat
- Clerecia
- Ajuntament i altres autoritats.

Sant Crist:
1r Portant: MIQUEL ÀNGEL  ARJONA MAS
2n Portant: JOSEP NOGUÉS MONTSERRAT
3r Portant: JOSEP CARRANZA FIGUERAS

Pendó del Sant Natzaré:
Portant: ANDREU FABRA HUGUET
Cordonistes: JORDÀ SEGÚ TELL i
DAVID CORTS FERNÁNDEZ

Estendard de la Puríssima Sang:
Portant: ANNA FERRANT ROVIRA
Cordonistes: ANNA Ma TORRES FERRANT
i Ma GLÒRIA TORRES FERRANT
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Llibres i Roses

per a tothom

Homenatge a la Família
Pagesa

Per cloure la jornada es van poder ballar sardanes

La programació de Sant Jordi s’encetava enguany el divendres 21, durant el matí,
amb la Marató de lectura que organitza cada any el Grup Municipal de Lectura, amb
la col·laboració del CEIP Beat Bonaventura, activitat en la que van participar 396
nois i noies que van llegir els contes i llibres que duien durant uns 20 minuts de
mitjana cadascún d’ells, sumant un total de 7849 minuts dedicats a la lectura durant
tot el matí.

La convocatòria cultural i festiva de Sant Jordi també va servir per acomiadar el curs
de l’Hora del Conte, a càrrec del Grup Municipal de Lectura, que es va dur a terme a
la Biblioteca «Antoni Gaudí» durant el matí del dissabte 22, amb la narració del conte
«la doctora Kuentus», a càrrec de la Ma Conxa Torres. Es van lliurar els reconeixe-
ments als voluntaris i voluntàries explicadors de contes i uns obsequis a tots els
nens i nenes assistents. Al vespre, va ser el torn de la 16a convocatòria dels Premis
Arnau de Palomar, concretament pel que fa a la lectura del veredicte i a la inauguració
de l’exposició de les obres presentades, que restarà oberta fins el 19 de maig a la
sala d’exposicions de la Casa de Cultura «Antoni Gaudí».

El diumenge 23, la Plaça de l’Església es va convertir en l’epicentre de la Festa de
Sant Jordi. Les parades de flors i de llibres flanquejaven l’espai, i tot un seguit d’actes

van configurar el programa del dia. Al migdia, el Cor de Cambra de l’EMMR va oferir
un repertori de música gospel, sota la direcció de la Cati Blanco.

A la tarda, més de 80 nens i nenes inscrits van afanyar-se a fer un dibuix per aconseguir
un dels premis del 5è Concurs de dibuix que va organitzar l’AMPA del CEIP Beat
Bonaventura de Riudoms. Després, la plaça esdevingué un indret medieval on es
van dur a terme cançons, contes i danses per als més petits.

A continuació, ja estaven decidits els guanyadors del concurs de dibuix dut a terme
durant la tarda, així com també els guanyadors del III Concurs de disseny de punts
de llibre Sant Jordi.com, en el que hi van participar els alumnes de 3r d’ESO de
l’IES Joan Guinjoan. En el concurs de dibuix, els premis van consisitir en diferents
obsequis, i en el cas del concurs de disseny de punts de llibre, els premis van
consistir en vals per bescanviar per llibres. Un cop lliurats els premis, el narrador de
contes Carles Alcoy va explicar una sèrie de relats breus sota el títol «Com fer d’un
mateix un perfecte miserable».

Per culminar la festa, la Cobla Reus va ser l’encarregada de musicar la ballada de
sardanes que va comptar amb la participació de la Colla sardanista Roses de Tardor.

Representació que ens va portar a l’època medieval

El dia 14, segon diumenge de maig, celebrarem a Riudoms, la Festa de les
Relíquies. La missa i la posterior processó fins a l’ermita de Sant Antoni,
porta i recorda les relíquies de Sant Bonifaci, Sant Julià i Sant Vicenç,
enviades des de Roma, l’any 1679, pel que seria, anys després, el Beat
Bonaventura. Les Relíquies originals, van venir a Riudoms per a poder
demanar pluja pel camp. Desaparegudes durant la Guerra Civil, les actuals
es van portar a Riudoms l’any 1948.

Coincidint amb aquesta festa tan pròpia de Riudoms, el cap de setmana es
veurà complimentat amb la celebració del 50è aniversari de la Cooperativa
Agrícola. L’entitat està preparant, per a tot el 2006, una sèrie d’actes lúdics
i institucionals, molts d’ells oberts a tothom.

L’Ajuntament de Riudoms, en representació de tot el poble, vol participar
d’aquesta efemèride i afegint-se a la proposta que li ha fet la Cooperativa,
organitzarà un acte d’Homenatge a la Família Pagesa. Un reconeixement a
totes les dones i homes del nostre poble que, al llarg dels anys, i amb el seu
esforç, han sabut aprofitar les oportunitats que li ha donat la nostra terra.

11.30h  MISSA I PROCESSÓ DE LES RELÍQUIES
Organitza: Parròquia de Riudoms.

13.15h HOMENATGE A LA FAMÍLIA PAGESA - Plaça de
l’Església. Inauguració del monument «La Plegadora
d’Avellanes». Tot seguit, actuarà el Cor de l’Escola de Música.
Organitza: Ajuntament de Riudoms.

13.45h. SARDANES - Plaça de l’Església.
Organitza: Cooperativa Agrícola.

18.30h CONCERT - Pavelló d’Esports. Concert de tarda a
càrrec de l’Orquestra Internacional Maravella. Organitza:
Cooperativa Agrícola. El preu de 5 euros inclou l’entrada al

Ball de Nit.

20.30h. BALL DE NIT -Pavelló d’Esports. Ball a càrrec de
l’Orquestra Internacional la Maravella.
Organitza: Cooperativa Agrícola.
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Curs de català

Durant aquest hivern ha tingut lloc a les Escoles Velles i organitzat per la
Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament, el 2n curs d’iniciació al català.

Cal destacar l’èxit de participació, tot i que, per motius laborals, alguns
alumnes no han pogut seguir-lo amb regularitat. En total, hi han participat
uns vint alumnes adults que habitualment parlen en: castellà, neerlandès,
francès, àrab, berber, romanès i serbo-bosnià.

Aquest cursos se seguiran impartint regularment per tal de facilitar l’adaptació
a la nostra societat d’aquestes persones nouvingudes.

Amics de Riudoms als Campionats
d’Espanya d’hivern
Els dies 25 i 26 de març, «Amics de Riudoms» va participar als Campionats
d’Espanya de Salvament i Socorrisme a Burjassot. L’Aroa Gertrudix és va
proclamar campiona d’Espanya en la prova de 50 maniquí aletes i 3a en la
de maniquí. Juntament amb la Marina Vilar, la Montsant Guerrero, l’Anna
Bonet i l’Aloma Guerrero van obtenir la 9a posició final per equips. Pel que a
la categoria masculina l’Anton Fargas i el Jordi Segú van aconseguir la 16a
posició per equips.
Els dies 17, 18 i 19 de març es van celebrar els Campionats d’Espanya
Juvenils i Júniors a Banyoles, on la Isabel Gómez va aconseguir la 5 posició
final en les proves de maniquí i maniquí aletes, i la 10a en socorrista. Per la
seva part, l’Ivan Gertrudix va aconseguir la 10a posició en la prova de 100
combinada.

Plantació a la Riera

La Colla Gegantera
El passat mes de desembre el gegant Antoni Gaudí juntament amb
components de la Colla va viatjar a Nicaragua acompa-nyat d’altres colles
catalanes que pertanyen al cercle internacional d’Amics dels Gegants.

De les diverses actuacions portades a terme cal destacar la desfilada
pels carrers de la ciutat de León acompanyant les prop de 50 gigantones
de la ciutat per realitzar el seu concurs de balls.

També desfilaren per altres ciutats com Corinto i Nicarote, on no tenen
gegantones però volen construir-ne degut a la gran acceptació que va
tenir la nostra visita.

Cal destacar l’intent de pujar amb els gegants fins el cim del volcà «Cerro
Negro», un dels més
emblemàtics entre els disset
que envolten la ciutat de León.
Només vam aconseguir pujar
fins la meitat.  Com a principals
anècdotes podríem esmentar
l’entrada dels gegants dins
l’Església de la Mercè de León
per assistir al Rosari que el
rector va dedicar als gegants
catalans.

Ens va sobtar el fet que uns
matrimonis de León van
reconèixer la figura de l’arquitecte riudomenc i ens preguntaren pel procés
de beatificació d’Antoni Gaudí.

A més, la colla gegantera assitirà els dies 13 i 14 de maig al primer
«Encuentro de gigantes y cabezudos» a Madrid dins els actes
corresponents a les festes de Sant Isidre.

El gegant Gaudí a León (Nicaragua)

El Punt Òmnia, situat a les Escoles Velles, ofereix els següents cursos:

 Curs d’Introducció a la informàtica dirigit a tots aquells que vulguin
iniciar-se en el món de la informàtica des de zero. (Nivell bàsic).

 Curs d’Edició de textos amb OpenOffice Writer dirigit a tots aquells
amb coneixements d’informàtica que vulguin aprendre a redactar documents
amb l’ordinador. (Nivell mig).

 Taller de Correu electrònic dirigit a aquells que tinguin coneixements
previs d’informàtica, i vulguin aprendre a usar el correu electrònic. (Nivell
avançat).

L’inici dels cursos és immediat. Per més informació podeu trucar al 977
851625 o 977 851450 o consultar el web http://www.xarxa-omnia.org/riudoms

Cursos d’informàtica al Punt Òmnia

30 anys de la Bella Llar
Aquest Sant Jordi ha fet 30 anys de la primera activitat que va portar a
terme l’associació de dones de Riudoms Bella Llar. La Rosita Pujol en va
ser llavors la impulsora i des d’aquella data fins als nostres dies,
l’associació ha portat a terme infinitat d’activitats encarades a les dones
de Riudoms. Actualment, cada dimarts es reuneixen més de vuitanta
membres de l’associació (en total en té 320) per assistir a les diferents
xerrades, conferències o cursos que experts de tots els sectors els hi
van impartint.

Així doncs, aquest Sant Jordi, 30 anys després d’aquells primers passos,
l’associació en ple va celebrar aquest aniversari. A les dotze del migdia
van assistir a missa major, en sortir van passejar per la plaça tot
participants dels actes que s’hi portaven a terme i a les dues de la tarda
van participar del dinar de germanor. De ben segur que aquests 30 anys
només han estat el començament i són molts més els que els hi queden
de camí a aquesta arrelada entitat riudomenca.

SIG d’avellaners i garrofers
L’empresa Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. està realitzant al terme de
Riudoms un treball de camp del SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) de
fruita seca i garrofers per encàrrec del fons espanyol de garantia agrària
(FEGA). Els treballs consisteixen en la comprovació de les finques d’avellana,
ametlla i garrofers, per identificar els arbres presents en aquests recintes,
per tal de ser integrats en el SIGPAC. Per poder realitzar aquesta tasca es
demana la col·laboració dels propietaris per facilitar l’accés dels tècnics a
les finques. Operaris realitzant les tasques de plantació

Alguns alumnes amb el diploma de participació

Al llarg d’aquest abril s’han plantat a la Riera de Maspujols, en el seu tram
dret, aigües avall, entre el camí de les Passeres i el Camí dels Molins
Nous, més de quatre-centes plantes, arbustos i arbres de clima
mediterrani. Aquesta actuació continua amb la recuperació de la Riera
que l’Ajuntament, porta anys duent a terme. Aquesta vegada, el material
vegetal i els treballs de plantació han anat a càrrec de l’Agència Catalana
de l’Aigua, que s’ha implicat especialment en aquesta plantació.
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‘ SOCIETAT RESPONSABLE I
CULTURA DEL NO’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PPC

‘ L’EXTRACCIÓ D’ÀRIDS A
RIUDOMS ’

Fa un any, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar una moratòria en l’extracció
d’àrids amb el suport de tots els
partits polítics. Ara, el Govern de
l’Ajuntament ha presentat una
proposta de modificació puntual de
les Normes Subsidiàries per
permetre de nou l’extracció d’àrids
que millora l’anterior normativa que
era menys restrictiva.
Els socialistes vam votar en contra
de l’aprovació d’aquesta modificació
perquè considerem que el problema
no es soluciona amb una normativa
més restrictiva, sinó que s’ha
d’estudiar el problema, com a
mínim, a nivell comarcal. Per
explicar-nos, per exemple,
l’Ajuntament de Reus o el de La
Selva han prohibit l’extracció d’àrids
al seu terme municipal. Altres
ajuntaments com el de Cambrils,
tan sols permeten una activitat
extractiva en funcionament al seu
terme, mentre que altres com
Riudoms permeten l’extracció
d’àrids, convertint-se així en
subministradors d’àrids per tota la
comarca.

La frase que encapçala el nostre
art ic le mensual  pot  resumir
l’essència de l’ambient polític a la
societat catalana i riudomenca.
Tothom pot deduir a quins grups
es vol referir el President Jordi
Pujol quan escriu aquesta idea. Hi
ha grups de persones,  de
postures centrades i esperit de
treball responsable. En canvi, hi
ha grups de persones,  de
postures extremes, que lluiten pel
no.

Aquest any 2006, a Riudoms,
t indrem l ’honor de celebrar
diversos aniversar is.  Des
d’aquestes breus línies volem
felicitar als que fan anys, doncs
han demostrat al llarg del temps,
aquesta idea de responsabilitat i
de t rebal l  comú. Des de
Convergència i Unió, la gent del
sí, volem fer un reconeixement a
les generacions de dones i homes
de Riudoms que amb el  seu
esforç han contr ibuï t  decis i -
vament al desenvolupament del
nostre poble.

Un poble pot aspirar a ser allò
que vulgui ser, és per això que
calen idees clares, conviccions i
valors sòlids i també actituds
positives.

A les juntes i  als presidents
d’aquestes associacions, així
com a tota persona que té la
responsabilitat de dirigir, li poden
aparèixer conflictes, que han de
lluitar per a superar-los, amb
responsabil i tat i projecció de
futur.

A tots, molts ànims per t i rar
endavant aquesta responsabilitat.

Tot i que és evident que l’extracció
d’àrids i el tractament de residus de la
construcció és necessari i a més és
inevitable, els socialistes no creiem
que sigui just que uns pobles ho hagin
de permetre i altres ho prohibeixin. Tots
sabem que les activitats extractives
molts cops provoquen que s’utilitzin els
forats fets com a abocadors incon-
trolats, que es puguin contaminar les
aigües subterrànies pels materials que
s’hi aboquen, que es generi soroll, pols
i degradació dels camins pel trànsit de
vehicles pesats, que es facin malbé
mines, pous i canalitzacions, que
s’aprofundeixin els forats per extraure
àrids per sota del nivell dels aqüífers,
etc.
Per tot això, els socialistes no
entenem que el Govern de
l’Ajuntament de Riudoms hagi
decidit seguir el camí de tornar a
permetre les extraccions d’àrids! No
veiem el benefici que pot portar això
a Riudoms! Si volem un creixement
sostenible hem de treballar tots
plegats per buscar solucions més
amplies que no perjudiquin a uns,
mentre altres es beneficien!

Que fàcil que és escriure o parlar
quan no s’ha de justificar res del què
es diu.
Sóc persona que forma part de
l’equip de Govern del  nostre
Ajuntament.
Accepto aquesta guerra sociolò-
gica i catastròfica en vers la feina
que s’està fent des de l’Ajuntament,
per part d’unes poques persones
que no saben, o no volen saber, el
què escriuen o diuen.
Serà aquesta una manera de
promocionar-se políticament?
Faré un petit resum del que
s’ingressa a les arques municipals
provinents de la rústica, amb xifres
molt aproximades.
Total 67.211,94 ˛.
Cases disseminades en zona
rústica - 604.
Cases disseminades en zona
rústica i amb persones empadro-
nades - 281.
Ingressos totals d’aquestes 604
cases - 63.615,06 ˛.
Si fem un promig del que es paga
en un habitatge en sòl rústic, ens

-  Sabeu que l’equip de govern
va aprovar una modificació de
les Normes Subsidiàries, per la
qual es permet l’extracció
massiva en tot el terme de
Riudoms? Sabeu que es podrà
realitzar activitats extractives a
únicament 300 metres del nucli
urbà? Per contra, sabeu que
municipis com Reus i La Selva no
deixen extreure més àrids dins
dels seus termes municipals?

- Sabeu que l’equip de govern
porta durant aquest mandat
quinze modificacions puntuals
de les Normes Subsidiàries? A
què esperen per realitzar un nou
Planejament Urbanístic de
Riudoms (un nou POUM)? És
que els hi fa por l’obligació -per
normativa- que tindrien de deixar
participar als seus ciutadans?

Atès que la política de mitjans de
comunicació que utilitza el govern
municipal en benefici propi, està en
entredit i s’obvien moltes notícies de

‘L’AGRESSIÓ AL MEDI
NATURAL PER BANDERA’

surt 105,22 ˛ a l’any, més 7 ˛
trimestrals d’escombraries.
Vostès facin comparacions del cost
que té viure en una zona urbana o
en un disseminat, tenint present
que els habitatges en disseminats
tenen un promig de 300 m2.
Aquestes persones que en veu alta
parlen de solidaritat en vers el
poble, els dic que tenim una altra
paraula que es diu humilitat.
Com a persona humana em puc
equivocar.  La balança, al final de la
legislatura, dirà cap a on es
decanta, si en positiu o en negatiu.

rellevància per la ciutadania
riudomenca, tant en el butlletí
com en altres espais
informatius municipals (web

i emissora), el Grup d’ERC-
AM no esgota tot l’espai del
que disposa a causa de la
falta de rigor informatiu del
butlletí i de l’equip de govern.

Properament tindreu a l’abast
i rebreu més informació
nostra per altres mitjans de
comunicació: la revista
l’Esquerra de Riudoms o el
butlletí Esquerra Infomu-
nicipal, altrament podeu
consultar les darreres
informacions i acords de
l’Ajuntament en el web
w w w . e s q u e r r a . o r g /
riudoms

PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA
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El Centre Obert
El Consell Comarcal del Baix Camp, conjuntament amb l’Ajuntament de Riudoms,
és el responsable i promotor d’aquest Centre Obert. S’emmarca dins el
Programa socioeducatiu d’intervenció: «Infància i joventut a la comarca del
Baix Camp» que realitza el Consell Comarcal del Baix Camp. És un Centre
de Temps Lliure i equipament  cívic que té una finalitat lúdica, educativa, social
i cultural.

El seu objectiu general és col.laborar en el desenvolupament integral dels nens
i nenes, mitjançant el treball de l’ocupació educativa del temps de lleure i els
hàbits de socialització amb diferents tipus d’activitats lúdiques.

Els nens i nenes que assisteixen regularment al Centre Obert són 30, des
dels 6 fins als 16 anys. Es distribueixen en 3 grups, dos d’educació primària i
un d’educació secundària. Existeix un procés de selecció per a entrar-hi que
es realitza mitjançant la coordinació entre Serveis Socials, el CEIP Beat
Bonaventura Gran i l’IES Joan Guinjoan.

El Centre Obert es fa a una aula de les Escoles Velles i el seu horari és, de
dilluns a divendres, a la tarda, fóra de l’horari escolar. Per a la realització de

L’OMS.NET a Sant Jordi

Estand del Centre Obert a la plaça el dia de Sant Jordi

les seves activitats es compta amb una monitora social, que té el suport de la treballadora social i de l’educador social de l’EBASP.

Les activitats bàsiques són les següents:

Berenar que porten les famílies i que pretèn seguir una dieta equilibrada i mediterrània, que eviti la «bolleria» industrial.

Activitats escolars de reforç mitjançant la realització dels deures escolars, més un treball d’adeqüació individualitzat que s’ha ampliat
a través de fitxes, explicacions i procediments dels continguts curriculars escolars. Tot això es realitza en coordinació amb els
centres d’ensenyament del poble.

Jocs i tallers de caràcter lúdico-educatius com: jocs de taula de diferents indrets del món, jocs de carrer, jocs simbòlics, jocs de
simulació, contes i aventures, medi ambient i jocs populars.

Activitats obertes. Aquest any 2006 s’ha realitzat, de moment, l’activitat «L’OMS.NET» per Sant Jordi.

Altres (sortides, ludotrobades, excursions, teatre, video...).

Amb motiu dels actes programats per l’Ajuntament pel dia de Sant Jordi, el passat
diumenge 23 d’abril, durant tot el dia, va tenir lloc a la Plaça de l’Esglèsia l’activitat
«L’OMS.NET. El joc de la recollida selectiva de Riudoms».

Aquesta iniciativa estava adreçada a tots els nens i nenes, era gratuïta i tenia com
objectiu fomentar l’educació ambiental. L’organització de l’activitat va anar a
càrrec del Centre Obert de Riudoms, que gestiona el Consell Comarcal del Baix
Camp i l’Ajuntament.

Van participar-hi 176 nens i nenes. Es va donar, d’una banda, el got reutilitzable,
amb motius riudomencs i de colors blau, groc o verd, de la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament. Per altra banda, també es va donar un dossier del joc
per a jugar a casa amb els familiars i els amics.

Aquest és un joc individual. Les edats, dels nens i les nenes, poden ser dels 4
fins als 12 anys, aproximadament. Els més petits de 6 anys poden realitzar-ho
acompanyats d’un familiar adult (pares, germans, avis, tiets...). El funcionament
del joc és el següent:

1. El nen o nena remena, amb els ulls tancats, 42 objectes corresponents a tot tipus de residus i n’ha de triar 10. Els residus poden ser de:

 Plàstic i altres envasos.

 Deixalleria.

 Matèria orgànica.

 Paper i cartró.

 Rebuig i escombraries.

 Vidre.

2. Després, obre els ulls i ha de dir, objecte per objecte, un per un, el tipus de residus que és.

3. Llavors, ha de respondre, objecte per objecte, un per un, una pregunta en referència a aquest residu.

4. Posteriorment, ha de buscar en el plànol de Riudoms el lloc on hi ha els contenidors de recollida selectiva, que siguin més a prop

de casa seva.

5. Finalment, ha de posar-ho a la capsa del tipus de residu corresponent.

L’OMS.NET, el joc de la recollida selectiva de Riudoms


