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La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Riudoms, amb
el suport de la Diputació de Tarragona, ha convocat el 8è
Concurs de Fotografia «Enric Ferré Guinjoan-Suís»
Riudoms 2006.

Enguany, el tema escollit ha estat

FONTS I BROLLADORS DE LA COMARCA DEL BAIX CAMP.

El termini de recepció de fotografies va acabar el passat
22 de setembre.

El dia 20 d’octubre, a les 20.30h, podreu conèixer el nom
dels guanyadors assistint a l’acte d’entrega de premis i
posteriorment a la inauguració de l’exposició de les
fotografies que han participat enguany.

HI ESTEU CONVIDATS!

Des de fa uns mesos, i a petició de l’Ajuntament de Riudoms,
 la Diputació de Tarragona està treballant intensament en
l’elaboració del projecte per a la millora de la carretera de

Riudoms a Vinyols.

L’execució del projecte ha de permetre una remodelació total de la
carretera, millorant significativament el seu traçat i la qualitat del ferm
i amb un acabat final molt similar al que té l’actual carretera que uneix
Riudoms amb Les Borges. Per altra banda, el projecte també recollirà
les actuacions necessàries per adequar el tram urbà de la carretera,
el que va des de la rotonda de la variant de Riudoms amb l’entrada al
poble des de Vinyols.

Actualment ja es disposa d’una primera versió del projecte i els serveis
tècnics de la Diputació de Tarragona estan mantenint converses amb
les diferents comunitats de regants i particulars per tal d’identificar tots
els serveis existents que poden veure’s afectats per les obres de millora.

L’execució d’aquesta obra permetrà modernitzar un altre dels accessos
a Riudoms, millorant significativament la qualitat de les comunicacions
per carretera.
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Pel bon camí i a bon pas
Riudoms progressa... A la vista està.

Els riudomencs disposem de més i millors serveis, tenim més bons equipaments i l’aspecte del poble es va
adequant a la nova realitat del segle XXI.

Avui estem en millors condicions que fa 10 o 15 anys, en tots els àmbits.

Un observador superficial podria captar la imatge que el nostre avenç s’emmarca dintre de la tònica general
del Camp de Tarragona, però seria una visió incompleta que no explica tot el fenomen ni fa justícia a la
singularitat de Riudoms.

Primerament perquè Riudoms està fent un creixement diversificat, mentre altres municipis el fan basculant
primordialment sobre un únic aspecte (l’habitatge). Riudoms, en canvi, segueix un model de creixement molt
equilibrat sobre tres pilars fonamentals: l’habitatge, l’empresarial i els equipaments.

Un altre aspecte rellevant i distintiu del nostre model, és que segueix un ritme de creixement assumible
que no origina dèficits en els serveis públics (sanitat, educació, proveïments, etc.) la qual cosa permet
anar programant i executant les noves ampliacions sense angoixes ni precipitacions.

Permeteu que remarqui especialment aquesta realitat perquè és aquí on ens diferenciem molt d’alguns
municipis de l’entorn, els quals han doblat, en pocs anys, el nombre d’habitants i no sempre aquest creixement
ha anat acompanyat de les ampliacions dels serveis bàsics que la nova situació requeria. Aquestes disfuncions,
que afecten alguns pobles petits i algun de gran tirant cap a ciutat, les hem sabut esquivar a Riudoms, perquè
mantenim un creixement sostingut, raonable i assumible que dóna temps i capacitat de programar i anar
executant els redimensionaments dels serveis necessaris.

Convido els riudomencs a reflexionar sobre aquestes diferències perquè no són producte de l’atzar o de la
casualitat, sinó que són el resultat d’una obra de govern municipal que no solament gestiona el dia a dia, sinó
que projecta el futur, defineix les prioritats, estableix la programació temporal de les actuacions i concreta la
previsió de recursos econòmics i de tota mena, que ho han de fer possible.

Josep M. Vallès i Jové, Alcalde

LÍNIA PRATDIP - REUS - TARRAGONA
de dilluns a divendres feiners, excepte(*) vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa

Riudoms     07.15    07.45    08.05    09.20    10.35    11.40    14.10    15.25    16.20    17.40    18.55    20.45
Reus     07.30    08.05    08.25    09.40    10.55    12.00    14.30    15.45    16.40    18.00    19.15    21.05
Tarragona     07.50        -            -           -            -           -         14.50    16.20       -            -            -            -

(*)de dilluns a divendres feiners, durant el període de vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa
Riudoms     07.20    08.05    09.20    10.55    14.10    16.20    17.40    19.40
Reus     07.40    08.25    09.40    11.15    14.30    16.40    18.00    20.00
Tarragona     08.00        -            -           -        14.50        -            -            -

HORARI D’AUTOBUSOS

Dissabtes feiners tot l’any
Tarragona     09.45    12.45        -        19.30
Reus     10.15    13.15    17.00    20.00
Riudoms     10.20    13.35    17.20    20.20

Dissabtes feiners tot l’any
Riudoms     09.00    11.10    17.40    20.45
Reus     09.20    11.30    18.00    21.05
Tarragona     09.50        -       18.30        -

LÍNIA TARRAGONA - REUS - PRATDIP
de dilluns a divendres feiners, excepte(*) vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa

Tarragona     05.55        -           -            -           -         12.40    14.10       -            -            -            -
Reus     06.20    08.35    09.50    11.00    12.15    13.05    14.35    17.00    18.00    19.30    20.05
Riudoms     06.40    08.55    10.10    11.20    12.35    13.25    14.55    17.20    18.20    19.50    20.25

(*)de dilluns a divendres feiners, durant el període de vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa
Tarragona     05.55        -           -            -           -             -            -            -
Reus     06.20    08.30    10.15    12.25    13.05    16.55    18.15    20.15
Riudoms     06.40    08.50    10.35    12.45    13.25    17.15    18.35    20.35

Diumenges i festius tot l’any
Riudoms     10.00    12.50    17.10    20.50
Reus     10.20    13.10    17.30    21.10
Tarragona     Cal fer transbord a l’estació d’autobusos

Diumenges i festius tot l’any
Reus     09.00    12.15    16.10    20.00
Riudoms     09.20    12.35    16.30    20.20
Tarragona     Cal fer transbord a l’estació d’autobusos

Hispano Igualadina - 902 447 726 (dilluns a dissabte de 8h a 21h) - http://www.hispanoigualadina.net
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Durant la darrera setmana de setembre s’han trasplantat els dos pebrers de grans
dimensions que estaven plantats a la plaça del Barri Ferrant i s’han situat en la zona verda
que hi ha davant mateix de la sortida del Barri Ferrant.

Els pebrers estaven aixecant permanentment el terra del carrer, causaven importants
desperfectes a la plaça del barri i ocasionaven des de fa temps importants molèsties als
veïns que viuen més a la vora de la plaça i els quals mostraven el seu neguit a l’ajuntament.

Aquesta actuació és el primer pas per una remodelació total de la plaça que en aquests
moments ja s’està executant i que ben aviat permetrà gaudir d’aquesta plaça completament
remodelada.

Per altra banda, i continuant la línea de trasplantament d’aquells arbres que es veuen afectats
per diferents actuacions, també es van trasplantar un gran nombre de xops del viver municipal
que pel seu volum quedaven exclosos com a candidats a ser situats dintre de les zones
verdes municipals. Aquests xops s’han replantat en tot el perímetre del magatzem que
l’Ajuntament de Riudoms té darrera del cementiri, formant una barrera de verd natural.

Trasplantats els pebrers

del Barri Ferrant

L’Ajuntament de Riudoms ha adquirit un nou

vehicle per tal d’incorporar-lo a la Brigada

Municipal i modernitzar així part dels

vehicles que habitualment utilitza aquest

servei.

Per adquirir el nou camió, es van demanar

pressupostos a diferents empresaris locals

del sector de l’automoció, i finalment es va

optar per adquirir el vehicle que per les

seves característiques tècniques i

econòmiques s’ajustava més a les

necessitats municipals.

Nou Vehicle per la Brigada Municipal

El passat 21 de setembre, el Ple Municipal va aprovar l’actuació de construcció d’una piscina coberta municipal mitjançant l’aprovació inicial del Projecte
Bàsic. Aquest projecte ja recull l’estructura de la nova piscina en que destaca l’existència de dos vasos (el principal de 6 carrils de 25 m i el secundari
de 10 per 12.5 metres), vestidors per a grups escolars i cursos, vestidors per a socorristes i personal de manteniment, zones de dutxes generals,
zones de dutxes individuals i serveis complementaris com ara massatges, sauna, espai de vapor i estètica. En total l’import d’execució per contracte és
de 3.141.450 euros.

Un cop aprovat inicialment el projecte, aquest s’ha traslladat al Consell Català de l’Esport per tal que es pugui continuar la tramitació de l’obra.

Aprovat inicialment el

projecte de la Piscina

Coberta Municipal

La Brigada Municipal transplantant els pebrers
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Després de l’explicació als representants dels molins d’oli de Riudoms, del sindicat Unió de Pagesos, de la casa de Cultura i del Col·legi, l’Ajuntament
de Riudoms s’ha adherit a l’Associació Espanyola de Municipis de l’Oliver (AEMO). Aquesta associació té com a finalitat aprofundir des de l’administració
local en el coneixement, promoció i revalorització de la CULTURA DE L’OLIVER, com eix central que ens imprimeixi personalitat pròpia, tot caracteritzant
la nostra economia, paisatge, ambient, cultura, mercat laboral, història, etc.

Els més de 100 municipis que formen AEMO, conscients d’estar units per característiques similars, es proposen aportar interessos i esforços amb la
finalitat de disposar d’un espai i d’instruments de reflexió i d’anàlisi estratègic que ajudin a prendre decisions i realitzar programes amb els següents
la millora dels següents objectius:

1. Potenciació de la indústria d’elaboració d’oli amb especial incidència en la millora de la qualitat i de la comercialització.

2. Entorn Natural, Cultural i Turístic de l’oliver.

3. Creació d’instruments de promoció local i de diversificació de l’activitat econòmica en els municipis.

Una de les primeres actuacions serà la promoció de la cultura i dels avantatges de l’oli d’oliva entre els nens i nenes del Col·legi de Riudoms, a través
de xerrades i demostracions didàctiques que tindran lloc al llarg del present curs escolar.

La campanya de l’oli d’oliva es prepara
Riudoms, ja és nou municipi d’AEMO

El sindicat Unió de Pagesos, en col·laboració amb el DARP i l’Ajuntament de Riudoms, ha organitzat pel proper dissabte 21 d’octubre, a la sala d’actes
de la Llar de Jubilats la xerrada titulada «Qualitat i comercialització de l’oli d’oliva: una oportunitat per l’oliverar de baix rendiment». L’objectiu
d’aquesta jornada és aportar informació al sector sobre temes de mercat, comercialització i qualitat de l’oli d’oliva. L’aposta per la qualitat i la diferenciació
del producte, juntament amb la preparació d’estratègies comercials, és l’únic que pot donar un valor afegit als nostres olis, de manera que també
repercuteixi sobre el preu percebut pel pagès. Esperem que la trobada sigui del màxim interès per a tots els participants i que, alhora, permeti avançar
en el procés de professionalització del sector.

PROGRAMA

9.00 h. Recepció dels assistents.

9.30 h. Presentació de la Jornada.

Sr. Eudald Salvat, regidor d’Agricultura de l’Ajuntament de Riudoms.

Sr. Josep Carlos Vicente, responsable nacional del sector de l’olivera d’Unió de Pagesos de Catalunya.

9.45 h. Situació actual del mercat de l’oli d’oliva.

Sr. Carlos Sánchez, director de la AAO.

10.30 h. Presentació de l’estudi «Programes de millora de la gestió de la qualitat dels olis verges d’oliva a Catalunya».

Sr. Agustí Romero. Dept. d’Arboricultura Mediterrània del Centre Mas Bové (IRTA)

11.45 h. Pausa cafè.

12.00 h. L’experiència de la Cooperativa Agrícola Sant Jaume Apòstol d’Ulldemolins: introducció d’una línea de producció d’oli ecològic

Sr. Mateu Nogués, productor d’oli ecològic i soci de la Cooperativa d’Ulldemolins.

12.45 h. Organització i comercialització de la Cooperativa de La Selva del Camp.

Sr. Pere Ferré, director gerent de la Cooperativa de La Selva del Camp.

13.30 h. Cloenda de la Jornada.

Sr. Joan Montesó, responsable del sector de l’olivera a la Comissió Permanent Nacional d’Unió de Pagesos de Catalunya

Per altra banda, organitzat per la Unió de Pagesos i la col.laboració de l’ajuntament de Riudoms, es farà el curs de Producció Integrada en Fruita
Seca, a la sala d’actes de la Llar de Jubilats, els dies 24, 25, 26, 27, 30, 31 d’octubre i 2 de novembre de 2006, a partir de les 19h.

El curs serà gratuït, amb un màxim de 25 persones, tenint prioritat aquells que cotitzin al règim agrari.

Per inscriure’s cal trucar al telèfon de l’oficina de Reus de la Unió de Pagesos: 977 33 32 32.

Qualitat i comercialització de l’oli d’oliva: una

oportunitat per l’oliverar de baix rendiment

Producció Integrada en Fruita Seca
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2007, un altre any de
contenció fiscal a Riudoms

Un any més, la gestió econòmica i comptable de l’Ajuntament de Riudoms ha passat el control de la Sindicatura de Comptes.

La Sindicatura de Comptes és un òrgan de la Generalitat de Catalunya que fiscalitza la gestió econòmica, financera i comptable de les corporacions
locals catalanes.

La Sindicatura emet anualment un informe de fiscalització relatiu al Compte general de les corporacions locals, el qual conté una anàlisi d’indicadors
pressupostaris i ràtios financeres que constitueixen una radiografia de la situació econòmica i de la correcta gestió econòmica de les institucions, així
com del compliment de la legalitat vigent en matèria pressupostària.

El darrer informe que ha fet públic la Sindicatura, posa de manifest que l’Ajuntament de Riudoms, un any més, es troba entre el reduït grup de municipis
als que no cal fer cap observació ja que no s’hi ha trobat cap incidència. Un informe impecable.

Informe de la Sindicatura de Comptes

Un any més el govern municipal aprova unes taxes i impostos marcats per una clara contenció de la pressió fiscal sobre els riudomencs.
Per a l’any vinent, l’ajuntament incrementarà algunes taxes i impostos al tombant d’un 3’5%, malgrat que l’IPC de l’any 2005 va augmentar un 4’2%.

Els que no canviaran són:

● Obertura d’establiments
● Servei de clavegueram
● Retirada vehicles (grua)
● Servei bàscula pública
● Utilització privativa de la via pública
● Béns de titularitat municipal (pavelló, etc.)
● Servei municipal de proveïment d’aigua
● Escola de Música
● Guals i vorades
● IBI (contribució) Urbana
● IBI (contribució) Rústica
● Impost de construccions i obres
● Plusvàlua
● Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Els que pujaran són:

● Menjador escolar, un 5’2% a partir del setembre 2007.
● Expedició de documents administratius, alguns mantenen el preu i altres s’augmentaran en funció de la tipologia i de la complexitat

de la seva emissió.
● Llicències de taxi, s’augmentaran un 100%, atès que feia molt de temps que no es modificaven.
● Llicències urbanístiques, les d’obres menors no canvien i les altres augmentaran d’acord amb el cost real de la seva tramitació.
● Manteniment del cementiri, s’apujarà un 3% i el preu dels nínxols nous s’ajustarà al cost de la seva construcció.
● Gestió d’escombraries, s’apujarà un 2’5%.
● Lloguer parades mercat, augmentaran un 2%.
● Llar d’infants, augmentarà entre un 5% i un 7%, segons les necessitats d’atenció dels alumnes.
● Impost de vehicles, s’apujarà un 3%

Enguany són diverses les celebracions que s’esdevenen conjuntament amb les Festes del Beat: les quinquennals, en les que es fa necessària
la implicació de tot el poble per poder engalanar tots els carrers i places, i el centenari de la beatificació del nostre Beat, motiu que fa les festes
d’aquest 2006 encara més especials.

Per tot això, des de la Regidoria de Festes i també en nom de la Confraria del Beat, us engresquem a col·laborar en fer la festa ben lluïda, penjant
vànoves amb l’estampa del Beat als vostres balcons i finestres, i guarnir els vostres carrers de la manera que us sembli més adient.

Us recordem que les Festes del Beat seran els propers 24, 25 i 26 de novembre.

Durant el mes d’octubre s’estan duent a terme reunions de coordinació entre els carrers, la Confraria del Beat, la Parròquia i l’Ajuntament. Si no hi heu
assistit i voleu donar a conèixer les vostres suggerències d’engalanament relatives al vostre carrer, podeu trucar a la Casa de Cultura, al 977 768 258.

Festes del Beat - Riudoms 2006
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Riudoms - Montserrat amb BTT
El 2 de setembre, 24 ciclistes de la secció de BTT d’Amics de Riudoms, van
organitzar una sortida de Riudoms a Montserrat com a cloenda de la temporada.
El recorregut, de 136km, el van fer en dues etapes, de 92km i  44km.

El 10 de setembre, alguns d’ells van participar en la marxa de BTT que des
de fa 5 anys es fa a Ponts, en la qual hi van participar més de 800 ciclistes.

El ciclistes riudomencs a la seva arribada a Montserrat

Eleccions al Parlament de Catalunya

La vacunació antigripal

El proper dia 1 de novembre els ciutadans de
Catalunya estem cridats a les urnes per tal d’elegir
els representats del Parlament de Catalunya pels
pròxims quatre anys.

Els riudomencs podrem dipositar el nostre vot de les
9 del matí a les 8 del vespre a la mesa que se’ns
hagi assignat a les Escoles Noves o a les Velles.
Hem de comprovar la nostra mesa electoral a la
targeta censal que rebreu al vostre domicili.

Vot per correu postal

El vot per correu per les eleccions al Parlament es pot sol·licitar a qualsevol
oficina de Correus fins el dia 22 d’octubre de 2006.

Després, el vot per correu es pot dipositar a l’Oficina de Correus fins el 28
d’octubre de 2006.

El procediment a seguir per votar per correu és el següent:

〈 Des de la data de la convocatòria de les eleccions fins al 22 d’octubre
l’elector ha de presentar en qualsevol oficina de correus, personalment
i presentant l’original del DNI, una sol·licitud de certificat d’inscripció
en el cens. Només en cas de malaltia o incapacitat acreditades
mitjançant certificat mèdic pot una persona distinta a l’interessat,
autoritzada notarialment o consolarment, sol·licitar aquest certificat.

〈 Una vegada que la delegació provincial de l’Oficina del Cens
Electoral corresponent hagi rebut la sol·licitud i hagi comprovat la
inscripció censal de la persona sol·licitant, li trametrà per correu
certificat al seu domicili el certificat sol·licitat juntament amb les
paperetes i el sobre de votació i un sobre adreçat al president de la
mesa en la qual li correspon votar, a més d’un full explicatiu del
procediment que s’ha de seguir.

〈 Un cop l’elector hagi escollit la papereta de vot i l’hagi introduït en el
sobre de votació, el tancarà i l’introduirà, juntament amb el certificat,
en el sobre adreçat al president de la mesa i el remetrà per correu
certificat no més tard del 28 d’octubre. L’enviament d’aquest sobre
no necessita franqueig i no és necessari lliurar-lo personalment a
l’oficina de correus.

S’ha de tenir en compte que una vegada enviada la sol·licitud de vot per
correu, ja no es podrà votar personalment a la mesa electoral.

La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària fonamental per
prevenir la grip i les seves complicacions.

Qui s’ha de vacunar?

S’han de vacunar els individus amb alt risc de complicacions, com ara
persones més 60 anys d’edat. Persones internades en institucions
tancades: residències geriàtriques, centres de malalts crònics, malalts
mentals, etc. Adults i nens amb malalties pulmonars o cardiovasculars
cròniques, inclosa l’asma. Adults i nens que han estat sotmesos a vigilància
mèdica o hospitalització durant l’any anterior a causa de malalties cròniques
metabòliques (inclosa la diabetis mellitus), disfuncions renals, hepatopaties
cròniques, hemoglobinopaties i anèmies, asplenia, malalties
neuromusculars greus o immunosupressió (incloses les causades per
medicació o per l’HIV). Nens i adolescents (6 mesos-18 anys) tractats durant
un llarg temps amb àcid acetilsalicílic i que, per tant, poden desenvolupar
una síndrome de Reye després de la grip. Dones embarassades.
L’administració de la vacuna es considera segura en les embarassades.

També s’han de vacunar els individus o grups que poden transmetre la grip
a persones d’alt risc, com ara treballadors de la salut, incloent als
professionals sanitaris i parasanitaris tant de l’atenció primària com
l’hospitalària,  treballadors d’institucions d’acollida de persones d’alt risc:
residències geriàtriques o centres de malalts crònics, que tinguin contacte
amb pacients o residents, personal que presta assistència domiciliària a
individus d’alt risc (infermeria, treballadors voluntaris, etc.) i contactes
domiciliaris (inclosos els nens) de persones d’alt risc.

On i quan s’ha d’administrar la vacuna antigripal?

El període per vacunar-vos aquest any és de l’1 al 30 de novembre, però
abans, consulteu amb el vostre metge i al personal sanitari del CAP.

Ben aviat tindrem la temptació d’escapar-nos a la muntanya a plegar
rovellons, pebrassos, fredolics, gírgoles, llenegues, ceps i moltes altres
espècies d’aquests fongs, a qui els catalans concedim tanta importància
gastronòmica.

No hi ha regles ni proves generals per distingir els bolets tòxics dels
comestibles. L’única manera és la correcta identificació de l’espècie que
s’aconsegueix amb l’experiència. Només heu de recollir bolets d’espècies
comestibles conegudes que presentin un bon estat de conservació. Davant
qualsevol dubte no els agafeu ni us els mengeu. Rebutgeu els exemplars
trencats, aquells que ja han començat a descompondre’s o que estan florits,
amarats d’aigua o s’han gelat durant la nit.

Transporteu-los en un cistell airejat per evitar la seva fermentació.
Consumiu-los com més aviat millor i ben cuits, ja que alguns poden ser
tòxics si es mengen crus.

Els símptomes d’intoxicació varien segons l’espècie de bolet, podent ser:
dolors d’estómac, suor freda, vòmits, diarrees, vertígens, prostració, deliris
i períodes alternatius de crisi i calma. Si apareixen símptomes, s’ha d’anar
a l’hospital per a rebre tractament. Convé anar-hi amb restes que es tinguin
dels bolets, el que permetrà als especialistes identificar l’espècie que ha
provocat la intoxicació i facilitarà l’aplicació del tractament més eficaç.

El 27 de setembre es va
celebrar a la seu del Consell
Comarcal del Baix Camp, la
sessió constitutiva del Ple del
Consorci de la Televisió
Digital Local Pública del
Camp (TDCAMP). El
Consorci està format pels
Ajuntaments de Cambrils,
Mont-roig del Camp, La Selva
del Camp, Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Riudoms i el Consell Comarcal del Baix Camp. La
representativitat de cada ens s’ha fixat d’acord amb la població. Així,
Cambrils amb un 39%, Mont-roig amb un 14%, Riudoms amb un 8%,
Vandellòs i l’Hospitalet amb un 7%, la Selva amb un 7% i el Consell Comarcal
del Baix Camp amb un 25%.

Durant la sessió es va acordar nomenar a l’alcalde de Cambrils, Sr. Robert
Benaiges, President del Consorci i als representants de Vandellòs i l’
Hospitalet de l’ Infant, Sr. Jordi Borràs, i el del Consell Comarcal del Baix
Camp, Josep Masdeu, com a Consellers Delegats, i als senyors Miquel
Anguera de Mont-roig del Camp, Ignasi Carnicer de La Selva del Camp i
Josep M. Cruset de Riudoms, com a Vicepresidents. En la sessió constitutiva
per part de l’ Ajuntament de Riudoms hi va ser present el Sr. Ramon Margalef.

L’ objecte del Consorci és la gestió del canal públic de televisió digital local
als ajuntaments adherits, que la configura com un mitjà audiovisual de
comunicació amb naturalesa de servei públic.

Consells per recollir i consumir bolets

Televisió Digital Local Pública del Camp

Constitució del nou canal de televisió
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC GRUP MUNICIPAL PPC

‘ORDENANCES FISCALS PER
L’ANY 2007’

Al Ple extraordinari del dia 13 de
setembre es van aprovar les
Ordenances Fiscals que han de
regir l’any 2007 amb els vots a favor
de CIU i PP i el vot en contra dels
partits de l’oposició (PSC i ERC).
Però ens agradaria aclarir el sentit
del vot contrari que els socialistes
vam fer contra l’aprovació de les
taxes, perquè sabem que si ens
toqués governar també hauríem de
revisar i modificar les Ordenances.
El problema no és aquest, perquè
si les ordenances es debatessin
una a una, n’hi hauria que es podrien
votar a favor i n’hi hauria d’altres que
necessitarien esmenes o canvis
radicals. El que passa és que es
voten totes en bloc i clar, quan fas
un cop d’ull veus que algunes taxes
pateixen pujades mecàniques any
rera any sense descans, veus que
hi ha una nul·la sensibilitat social
perquè la llei preveu l’aplicació de
bonificacions fiscals per famílies
amb menors ingressos, famílies
nombroses, pensionistes sense
patrimoni familiar, etc. i el Govern
municipal es nega a aplicar

S’ha acabat un govern de la
Generalitat que va néixer amb mal
peu i ha tingut un final desastrós, tal
com ja es veia a venir. Un tripartit
que no tenia altra cosa en comú que
l’afany d’arribar al poder i mantenir-
lo al preu que fos.

Van començar tres i ells mateixos
van anar esporgant, des del primer
moment, de mica en mica i al final
expulsant un dels partits.

Un govern on cada departament
anava pel seu compte, sovint posant
la traveta als propis companys de
govern (a Riudoms també n’hem
patit els perjudicis d’aquesta
manera d’actuar).

Uns governants preocupats
solament per acaparar titulars de
premsa mentre la feina es quedava
sense fer.

Un seguit de despropòsits en la
gestió han deixat Catalunya en una
situació de desprestigi exterior
difícilment superable.

Un govern que ha decebut a tots els
catalans, principalment als votants
dels partits que l’han integrat, tal
com indiquen les enquestes
d’opinió.

Una cosa és fer soroll quan s’està
a l’oposició i l’altra és administrar
bé un país. S’ha demostrat que,
aquells que fan molta cridòria
criticant a tort i a dret, els bons
organitzadors d’agitacions al carrer,
han resultat ser uns pèssims
governants.

Davant d’una experiència tant trista
i d’una ineficàcia tan manifesta, cal
rectificar. Ara és hora de recuperar
el prestigi del govern i de les
institucions de Catalunya que mai
s’hauria hagut de perdre. Ara és
hora de governar per resoldre els
problemes de la gent.

Ara és l’hora del canvi.

aquestes bonificacions, veus que la
justificació més emprada pel
Govern per pujar les taxes són els
estudis econòmics que fan i que
demostren que alguns serveis
municipals són deficitaris, etc.

És evident que s’ha de buscar un
equilibri entre els costos i els
ingressos dels serveis públics que
ofereix l’Ajuntament, però no es pot
pretendre anar cap al dèficit zero.
Si el que vol el nostre Govern
municipal és que els serveis públics
que ofereix no tinguin ni un Euro de
pèrdues, llavors és que està
confonent el servei públic amb
l’empresa privada.

Per altra banda mai s’ha buscat el
consens amb els partits de
l’oposició, ni en aquest tema, ni en
cap altre dels que realment
importen i afecten als riudomencs.

Mirar el futur és exactament el que
fa que el nostre grup municipal
s’abstingui en la moció que
presenta el grup municipal d’ERC-
AM per tal de nomenar fills il·lustres
de Riudoms a la nissaga Nebot
incorporant-los a la galeria de
riudomencs il·lustres ubicada al
Saló de Plens del consistori local.

Preferim no decantar-nos per cap
opció. No hi ha suficients motius per
dir «no» doncs es cert que la
nissaga Nebot tingué un paper
summament rellevant en un
moment històric que implicà altres
coses a nivell europeu, amés de la
pèrdua de les Institucions catalanes
i la unificació jurídica de tota
Espanya amb els Decrets de Nova
Planta. Però de la mateixa manera
que no trobem motius per dir «no»
tampoc en trobem per acceptar la
moció, ja que en definitiva, el que
van fer, va ser prendre part a favor
d’un dels dos pretendents a la
Corona d’Espanya, per lo que
creiem que la moció d’ERC-AM és
com a mínim agosarada en quant a

En la data de la redacció d’aquest
escrit, un dia abans de la celebració
del Ple de l’Ajuntament, no sabem
com acabarà el tema de les
al·legacions de Riudoms al
projecte de noves normes
urbanístiques del muncipi de Les
Borges del Camp, però el que sí
que coneixem és la proposta que
l’equip de govern portarà a debat al
Ple de setembre, sobre la qual cal
fer una sèrie de puntualitzacions:

Primer, seria preguntar-nos per què
no s’ha informat als grups de
l’oposició que l’Ajuntament de les
Borges havia enviat documentació
i perquè no se’ls ha comunicat fins
hores abans del Ple que l’Ajunta-
ment presentaria al·legacions per si
es volien treballar-ne unes de
conjuntes.

Segon, informar que el grup d’ERC-
AM presentarà al·legacions més
complertes de les que ha preparat
l’equip de govern, ja que al nsotre
entendre  aquestes no defensen ni
els interessos dels veïns de les
finques colindants al projecte de

‘PEL GOVERN MUNICIPAL, DOS
SÓN «RELATIVA» COMPANYIA
,TRES O QUATRE SÓN
MULTITUD’

Polígon Industrial que es construrà
al costat del terme de Riudoms ni
tampoc defensen els interessos de
tots els riudomencs, perquè, què
passarà amb les molèsties
olfactives derivades per la
construcció de la depuradora si
tenim en compte els vents
dominants de la zona? I, que
passarà amb tota la pluja que
caurà damunt la nova zona
urbanitzada del polígon i que pot
provocar inundacions i riuades
en tots els barrancs ubicats al
nord del nostre terme? Per que
no es fa esment d’aquests fets
en la proposta del govern?

Finalment cal preguntar-se per què
l’equip de govern no ha publicat res
en cap mitjà de comunicació
municipals (web, butlletí i emissora-

si és que encara funcina-), per si la
població de Riudoms vol presentar
al.legacions.  No s’estarà amagant
alguna cosa o és alguna penyora
que s’ha de pagar al malograt soci
del govern de Riudoms? Article
escrit el dia 20 de setembre de 2006.

‘PARTIT POPULAR. MIRANT
AL FUTUR’

‘PER FI S’ACABA EL MALSON’

les motivacions que dóna com a
raons per anomenar-los fil ls
il·lustres de la vila.

De què ens serveix remuntar-nos
al s.XVIII amb tots els reptes que
tenim per davant en ple s.XXI? En
qualsevol cas considerem que
com a personatges de rellevància
nascuts a Riudoms tenen el seu
reconeixement en el passeig que
porta el seu nom.

El PPC de Riudoms considera
que els plens de l’ajuntament són
per adoptar decisions que
responguin a les necessitats reals
dels riudomencs i no per a
rebuscar en els recons de l’historia
personatges per a convertir-los en
mites identitaris que actualment
no tenen cap mena d’incidència en
la solució dels problemes i
benestar de la gent.
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El diumenge 17 de setembre de 2006, a les 7 del matí, va sortir de
Riudoms un autocar amb 30 cantaires de la Coral Dolça Catalunya i
25 acompanyants. Direcció: la televisió!

A les instal·lacions de Televisió Espanyola a Catalunya, a Sant Cugat del
Vallès, van saludar a Mossèn Manel Valls. Se li va fer entrega d’un llibre de
la vida del Beat Bonaventura Gran i de la seva novena. Mossèn Valls, acollidor
i proper, va preguntar per diversos aspectes de Riudoms. Alguns dels
comentaris que li va fer la Coral, després els va utilitzar durant la missa.

A ˘ de 10, passen «per maquillatge» les persones que llegiran i
cantaran «solos», ja que tindran primers plans de càmera. A 2/4 de
10, s’entra al plató número 4, des d’on es transmetrà la missa. Assagen
els lectors i la Coral per tal d’ajustar el so i la llum. A 2/4 d’onze comença
la Missa, presidida per Mossèn Manel Valls i coordinada pel Sr. Ignasi
Miranda, amb 1 regidor i 3 càmeres.

La Coral de Riudoms interpreta les peces que formen part de l’ordre de la missa de cada diumenge: acte penitencial, glòria, salm, al·leluia, sant i
anyell de déu. Per altra banda, peces que van ser triades per la pròpia Coral, sempre tenint en compte en quin moment de la missa havien de ser
cantades: a l’ofertori «L’amor més gran», a la comunió «El pescador», al comiat l’»Himne al Beat Bonaventura».

Per la Coral Dolça Catalunya participar a la Missa Dominical de TVE2 ha estat una experiència molt joiosa i enriquidora tan a nivell musical,
espiritual com social, doncs ha suposat representar Riudoms davant Catalunya.

Aquest acte forma part de la celebració del 30è aniversari de la Coral, que arribarà al moment culminant durant les properes Festes del Beat amb
l’organització d’un concert extraordinari.

La Coral Dolça Catalunya a les portes de la

La Coral participa a la Missa de TVE2

Ja és a punt la tercera edició del cicle de concerts de tardor «Riudoms reSSona – 2006»,
que s’esdevindrà els propers 14, 21 i 28 d’octubre, a les 21h, en el marc dels edificis religiosos del nostre poble.  

14 d’octubre - 21h - CAPELLA DE VERGE MARIA
Concert de violí i piano a càrrec d’Evelio Tieles i Marc Torres
Repertori commemoratiu del 250è aniversari Mozart   [Aforament molt limitat]

En el marc de la celebració del 250è aniversari del naixement de W.A. Mozart, el duet Tieles – Torres oferirà una selecció
de peces del genial compositor, entre d’altres.

21 d’octubre - 21h - ERMITA DE SANT ANTONI DE PÀDUA
Concert de cant a cappella a càrrec del quartet Qu4tre 5ing

Repertori de música espiritual negra i gospel  [Aforament limitat]
Cantar a cappella s’entèn com el fet d’entonar una melodia sense l’acompanyament d’un instrument musical, basant-

se únicament en les possibilitats de la veu. Això exigeix una gran puresa en la tècnica vocal, del que n’és un exponent la
música espiritual negra, els orígens de la qual es remunten a principis del segle XX, sorgida dels estats del sud dels
Estats Units, coneguda genèricament com a música gospel. Aquest gènere es caracteritza per l’espontaneitat i la

fervorositat amb que s’interpreta, donat que el seu objectiu era motivar a participar als feligresos en els oficis religiosos
a través de la interpretació de cançons al·legòriques.

28 d’octubre - 21h - ESGLÉSIA DE SANT JAUME APÒSTOL

Concert de música medieval a càrrec de l’Ensemble l’Albera

Repertori amb peces destacades dels segles XIII, XIV i XV
L’Ensemble l’Albera intenta acostar-se a la música antiga amb rigor i imaginació, adequant-se a les

peculiaritats estètiques i interpretatives de cada època i utilitzant còpies d’instruments originals. Els músics
de l’Ensemble L’Albera han recorregut molts escenaris del món amb diverses propostes artístiques, des
del trio instrumental fins a grans formacions. Precisament en escenaris com les esglésies o els temples

religiosos és on la música medieval adquireix la seva màxima expressió, donat que en els seus orígens va
ser creada i adaptada per a ser interpretada en aquests espais tan característics, tan pel que fa a l’acústica

com a la gran quantitat de gent que s’hi aplegava per a gaudir-ne. 


