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Comiat
Som a les portes de les eleccions per escollir els regidors als quals confiarem la gestió dels nostres béns col·lectius
i dels nostres projectes i il·lusions com a poble.

Fa temps que vaig decidir no tornar a presentar-me i finalitzar la meva gestió al capdavant de l’ajuntament de
Riudoms.

Primerament us dono les gràcies per la reiterada confiança que m’heu fet durant els 20 anys que he estat a
l’Ajuntament. Guanyar cinc eleccions consecutives m’ha omplert de satisfacció però també m’ha conferit una gran
responsabilitat amb vosaltres.

Els riudomencs heu volgut que durant més de 16 anys jo fos el màxim responsable de dirigir l’equip de persones
que havien de resoldre les mancances del poble, solucionar els problemes de la gent i millorar el benestar de
Riudoms.

He procurat retornar-vos l’àmplia i reiterada confiança que m’heu donat amb un dels béns més preuats que
tenim les persones: el meu temps. No l’he escatimat, us l’he dedicat amb molta generositat, per donar-vos el
millor servei i resoldre honestament les dificultats del poble amb la il·lusió de tenir un Riudoms cada vegada més
admirat per propis i estranys.

Han estat uns anys vibrants, intensos i estimuladors, durant els quals hem anat transformant el municipi
convertint-lo en aquesta realitat esplèndida que avui tenim.

Hem treballat molt i hem fet les coses tan bé com hem sabut. Hem progressat decididament cap a la modernitat en
les comunicacions viàries i en l’atenció a la gent gran, en l’educació i en l’esport, en el medi ambient i en la sanitat,
en el treball, en els carrers i places i en els habitatges, en la cultura i en patrimoni de Gaudí. Ho hem fet pensant
sempre en el poble i en els seus ciutadans.

En algunes coses ens n’hem sortit millor que en d’altres. Però res no s’ha perdut o ha anat malament per poca
dedicació o per desinterès nostre.

Han estat uns anys inoblidables. M’emporto muntanyes de records. Vaig entrar d’alcalde amb molts amics i ara en
surto tenint-ne molts més. Alguns se m’han distanciat, potser perquè no els he pogut complaure com ells volien... En
canvi he fet nous amics que mai no hauria pensat ni que en fossin tants ni que em fessin tant de suport.

M’heu donat molt i he procurat no decebre-us. També m’heu exigit molt, tant que a vegades he pensat que em
demanàveu coses que superaven les meves capacitats i les meves forces. A vegades he viscut l’angoixa de no
poder correspondre a tanta exigència. En algun moment he sentit sobre les meves espatlles una càrrega que em
semblava impossible de portar i pensava que les cames se’m doblegarien. També és cert que m’heu estimulat a
superar-me constantment i a buscar temps i força d’allà on no pensava que en tingués.

Aquests anys he conegut aspectes de mi mateix que probablement mai hauria descobert. He viscut unes vivències
que m’han omplert de vida i m’han donat, com a persona, uns temps de plenitud i de joia que, aquí, no tinc
prou lloc per explicar-vos.

Durant aquests anys també m’han tocat viure moments amargs, que m’han colpit i han intentat tombar-me de les
meves conviccions més fermes. Però surto amb les cicatrius de l’ànima curades, conservant la capacitat d’emocionar-
me per les coses boniques que la vida ens va mostrant.

He seguit sempre la regla del treball i l’afany de superació. Són dos pilars que no trontollen dintre meu. Mai no
he obtingut res fàcilment. Les coses bones sempre m’han costat d’aconseguir.

He procurat ser generós donant-vos més que no he rebut, però m’heu donat tant i tant, que no sé si us hauré
compensat prou de tanta confiança.

M’he passat mitja vida defensant les coses de tots amb l’ajuda dels regidors que han participat en els successius
governs de l’ajuntament durant aquests anys. A tots dono les gràcies perquè les coses ni es fan soles ni les fa
un sol individu. També vull agrair la col·laboració del personal de l’Ajuntament que han sabut interpretar i fer seves
les intencions del govern.

Vistes des de l’òptica actual, sembla que totes les coses que s’han assolit, les hàgim tingut de tota la vida. Fins i tot
sembla que ens han arribat perquè ens tocaven i punt. Però certament que no és així i us podria explicar detalls de
totes i cada una de les converses, gestions, negociacions, persuasions, exigències, etc. que hem hagut de fer per
totes i cada una de les fites que hem aconseguit.

Els encerts i errors ja els he sotmès cinc vegades al vostre judici en cada ocasió que he encapçalat la candidatura
i sempre m’heu donat una bona nota. No faré de jutge de la meva gestió. Ho heu fet vosaltres i segur que ho
seguireu fent.

Alliberant-me de les responsabilitats que un dia vaig acceptar de part vostra, passo a ser un ciutadà més. Això si,
segueixo tenint, tan ferms com el primer dia, els ideals, les conviccions i la concepció de la vida que m’ha
acompanyat fins ara i que han estat el nord de la meva acció de govern.

Fins aquí hem arribat nosaltres i ara ens rellevarà gent més jove als quals hem preparat per a que siguin bons
administradors, que defensin bé els interessos de Riudoms i que millorin la nostra feina. Ells rebran el nostre
llegat amb un patrimoni municipal molt sòlid que els permetrà afrontar i superar els nous reptes de Riudoms.

Espero, pel bé de Riudoms, que al meu successor li feu tanta o més confiança que m’heu fet a mi. Doneu-
n’hi molta per poder exigir-li molts resultats.

Adéu de tot cor.

Josep M. Vallès Jové,

Alcalde de Riudoms des del 7 de març de 1991 fins el 27 de maig de 2007
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Un cop finalitzades les obres de la nova Plaça de l’Arbre, la Brigada
Municipal s’ha posat a treballar en altres actuacions que estaven
planificades des de fa temps en el Pla d’Enjardinament, per portar-les a
terme després de l’obertura d’aquesta nova plaça.

Zona Verda de les Restes Romanes
Durant successius estius s’ha treballat en el jaciment romà de La Mola.
L’Ajuntament va contractar l’empresa Cota 64 per tal que, juntament amb
diversos grups de joves que s’estaven a Riudoms durant tot el mes de
juliol, es portés a terme la descoberta i estudi del jaciment.

Ara s’està treballant en l’enjardinament de tota la zona verda de La Mola:
ja s’ha esplanat tota la zona i s’han plantat els arbres de més volum i
s’està col·locant el sistema de reg per tota la jardineria. El terra s’acabarà
amb una combinació de sauló i gespa.

Per tal de donar continuïtat a la Via Romana, carrer que va des de la Plaça
Arnau de Palomar fins a la residència per a la tercera edat, s’ha dissenyat un
pont de fusta que permetrà passar per sobre de les restes romanes sense
malmetre-les i a la vegada observar-les des d’un punt molt pròxim. Aquest
pont ja està construït i es col·locarà els pròxims dies a sobre del jaciment.

Entrada a Riudoms des de Reus
Un altra equip de la Brigada Municipal està treballant en la rotonda d’entrada
al poble des de Reus. Ja s’ha explanat la rotonda i s’ha fet la base de
formigó que ha de suportar la figura central de la rotonda: una rèplica del
Drac gaudinià del Park Güell que va presidir l’entrada de la Fira de l’Avellana
del 2003. Un cop col·locada aquesta rèplica, s’acabarà l’enjardinament i la
il·luminació d’aquesta rotonda, la qual representarà una reproducció de
l’escut de Riudoms. Val a dir que tot i que un dels dos oms està brotant
molt dèbilment, abans de tallar-lo s’ha optat per esperar fins l’hivern vinent
per a veure si es recupera i acaba brotant amb més força. En tot cas, ja se
n’ha preparat un altre en el viver municipal per si cal substituir-lo l’hivern
vinent.

En aquesta mateixa zona, s’ha millora la petita rotonda que regula el trànsit
amb l’Avinguda Germans Nebot i s’ha sanejat tot l’entorn per tal de millorar
l’aspecte de l’entrada al poble des de Reus.

Activitats dels Serveis Públics
Ampliació de la Plaça de Sant Antoni
Una altra actuació que s’està portant a terme és la finalització de
l’enjardinament de la plaça de Sant Antoni que queda darrera l’ermita.
En aquest indret s’hi ha habilitat dues zones: la primera d’elles s’ha plantat
de plataners per a donar continuïtat als arbres que ja hi ha plantats en
tota la zona i que a la vegada permeten que s’hi pugui aparcar els vehicles
quan es fa alguna festa a la Pista de Ball de Sant Antoni. En la segona
zona, s’hi ha col·locat uns jocs infantils i unes taules de picnic.

Amb aquesta actuació s’acaba el sanejament de tota aquesta zona i es
posa al servei dels veïns un nou espai verd i d’oci.

Jocs Infantils
Dintre de les actuacions planificades per a realitzar una vegada acabada
la Plaça de l’Arbre, també hi havia la de millorar els jocs infantils de la
Plaça dels Gegants. Aquesta plaça acull molta gent que aprofita la sortida
de l’escola per estar-hi una estona amb els més petits del poble, mentre
aquests berenen o juguen amb els seus companys. Donada la bona
acollida que té aquesta zona, s’hi han incorporat diferents jocs per tal
que hi hagi més oferta i tots els nens hi tinguin cabuda.

Les obres a l’avinguda de Reus milloren l’entrada a Riudoms

Abans i després de l’actuació realitzada a Sant Antoni

La Brigada instal·lant els nous jocs a la Plaça dels Gegants

Treballs realitzats a les restes de la Mola durant 3 estius
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En el marc de la festa cívica i cultural que és Sant Jordi, el passat 22 d’abril
es van inaugurar a Riudoms dos espais vinculats directament a la figura
d’Antoni Gaudí: la remodelació de la Plaça de l’Arbre i l’Epicentre Gaudí.

La festa va començar a la Plaça de l’Església, als volts del migdia, envoltada
de les parades de floristes, llibreters i entitats. Tot un seguit d’elements
mediterranis van anar apareixent al bell mig de la plaça per començar tot un
seguit de danses místiques evocadores de l’esperit que va inspirar el genial
arquitecte en les seves obres. La companyia Artristras va ser l’encarregada
del muntatge, adaptat especialment per a l’ocasió.

Paral·lelament, a la Plaça de l’Om es feia la recepció oficial per part de la
Corporació Municipal de les autoritats que participarien de la festa, com van
ser el Cònsol General del Japó a Barcelona, l’Honorable Sr. Kazumi Suzuki,
el Comissari de l’Any Internacional Gaudí i tota una delegació vinguda des
del Japó, acompanyats per l’arquitecte artífex del disseny de la Plaça de
l’Arbre, Sr. Hiroya Tanaka, entre d’altres autoritats i convidats. Tots ells,
acompanyats en tot moment pel gegant Gaudí, es van dirigir en comitiva
fins a la Plaça de l’Església, per a retrobar-se amb l’espectacle que ja s’havia
iniciat. Un cop allà, els grans elements que composaven l’espectacle es
van constituir en cercavila, i amb tot el seguici de convidats i riudomencs
que s’hi van aplegar, van dirigir-se cap a la Plaça de l’Arbre.

Arribats a la plaça va ser el torn dels parlaments oficials, que van anar a
càrrec del Sr. Josep M. Cruset, com a regidor de Cultura i de Serveis Públics,
el Sr. Daniel Giralt-Miracle, Comissari de l’Any Internacional Gaudí,
l’Honorable Sr. Kazumi Suzuki, Cònsul General del Japó, i tancant els
parlaments, l’alcalde Josep M. Vallès.

En el transcurs de les diferents intervencions es van esmentar detalls de la
simbologia de tots i cadascun dels elements presents a la plaça, tot fent
palès l’agraïment al Sr. Tanaka per la seva obra i al Sr. Takebe per la seva
mediació per a l’obtenció dels sakuras, els cirerers sagrats japonesos

Es confirma Riudoms com

l’Epicentre Gaudí
plantats a la plaça. Es va aprofitar el moment, també, per excusar la
presència de la Sra. Vera Hofvauerova, responsable del projecte de
l’Epicentre Gaudí, absent per motius personals. Durant l’acte també es va
donar lectura i signar un manifest de voluntat en el què el Sr. Giralt-Miracle
es refermava, ara per escrit i davant del gran nombre d’assistents a l’acte
com a testimonis, de la seva voluntat de cedir a Riudoms el seu fons docu-
mental referent a Antoni Gaudí, primer cedint-ne una part, i cedint-ne la
resta quan la seva activitat professional ho permeti. També es va aprofitar
el torn de parlaments per a posar en marxa la font que presideix l’espai,
d’un marcat caràcter simbòlic.

Un cop finalitzats els parlaments, el
Cònsol va dirigir-se fins a l’indret on
es trobava el gegant Gaudí, dins de
la plaça, i tot fent-li la salutació tra-
dicional japonesa, el gegant Gaudí
la hi va tornar, retirant-se i deixant
al descobert la placa que recordarà
l’efemèride de la inauguració.

Seguidament, es va reemprendre
l’espectacle inaugural i es va poder
presenciar la batalla entre un vaixell i
un drac mitològic, al bell mig de la
plaça i sota la mirada atenta dels
espectadors.

L’espectacle va finalitzar just a
davant de l’Epicentre Gaudí, on el Sr.
Giralt-Miracle va descobrir la placa
inaugural. Aquell moment va ser
aprofitat pel Comissari de l’Any In-
ternacional Gaudí per oferir uns

obsequis a l’alcalde, en agraïment per la col·laboració contínua mantinguda.

Tan bon punt les
autoritats i els
riudomencs que ho
van desitjar van
haver visitat tot
l’edifici, es va
encetar l’aperitiu que
s’havia preparat per
a tots els assistents
al llarg del Raval de
Sant Francesc,
moment que va
cloure els actes
organitzats amb
motiu de la
inauguració.

Inici la cercavila a la Plaça de l’Església

El Sr. Daniel Giralt-Miracle, Comissari de l’Any Internacional Gaudí

Salutació de Gaudí i el Cònsul

Inauguració de l’Epicentre Gaudí

Els assistents van poder gaudir d’un piscolapis d’inauguració
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El seguit d’actes programats amb motiu de la festa Sant Jordi van començar
el divendres 20 d’abril, al bell mig de la Plaça de l’Església, amb la ja conso-
lidada marató de lectura per a nois i noies «A Riudoms, llegim a la plaça»,
a càrrec del Grup Municipal de Lectura i la col·laboració del CEIP Beat
Bonaventura. Van participar de l’activitat de promoció de la lectura els
alumnes de P3 fins a 6è curs de primària. En total, 600 alumnes que van
llegir, per torns, durant 1h i 58 minuts de temps real. Al final de cada torn,
cada grup es va fer una fotografia que es va poder veure durant tot el
diumenge, en un mural ubicat a la mateixa plaça.

L’endemà al matí, a la Biblioteca «Antoni Gaudí», es feia la cloenda de l’Hora
del Conte, activitat a càrrec també del Grup Municipal de Lectura. L’acte va
servir perquè tots els assistents participessin d’un joc d’endevinalles per tal
d’esbrinar tots i cadascun dels contes explicats durant el curs, i fer entrega
d’obsequis i reconeixements a tots aquells voluntaris que el fan possible
any rere any.

Dissabte al vespre, a la Casa de Cultura «Antoni Gaudí», es va fer l’acte
d’entrega de la 17a edició dels Premis Arnau de Palomar, que organitzen

Sant Jordi 2007

conjuntament el CERAP i l’Ajuntament de Riudoms. Un cop fet públic el
nom dels guanyadors, es va donar pas a l’exposició de les obres presentades
a concurs i de l’exposició de fotografies guanyadora de l’edició de l’any
passat en la seva categoria, del riudomenc Salvador Mestre. L’acte es va
cloure amb un refrigeri per a tots els assistents.

El diumenge va ser el dia en què es van aglutinar la majoria d’actes. Des
de les deu del matí i fins al vespre, la Plaça de l’Església es va tornar a
convertir en el punt de referència de la festa. Van ser una vintena, entre
entitats, llibreters i floristes, els que van omplir els espais ubicats al voltant
de la plaça, oferint les seves flors, llibres o donant-se a conèixer com a
entitat, convertint-se la festa de Sant Jordi, un any més, com la festa cívica
local de referència.

A les sis de la tarda es va celebrar una nova edició del concurs de dibuix
que organitza l’AMPA del CEIP Beat Bonaventura cada any amb motiu de la
Festa de Sant Jordi, enguany amb una vuitantena de participants inscrits.
El tema triat per enguany va girar al voltant de la música i Sant Jordi.

A les set, la companyia Sapastre va dur a terme el seu espectacle de
cançons i animació, amb la complicitat de tota la gent aplegada a la plaça.

Després de l’espectacle es va fer l’entrega de premis dels dos concursos
vinculats a la Festa de Sant Jordi: el concurs de dibuix, a càrrec dels alumnes
del CEIP Beat Bonaventura, i el de disseny de punts de llibre, a càrrec dels
alumnes de 3r d’ESO de l’IES Joan Guinjoan, el Sant Jordi.com.

Els guanyadors d’aquest últim van ser:

1r premi: Patrícia Garbayo (60€ en llibres i edició del seu disseny).

2n premi: Núria Tarrés (35€ en llibres).

3r premi: Marta Balsells (25€ en llibres).

Com és habitual, la ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla Reus, i amb
la participació de la Colla Sardanista Roses de Tardor de Riudoms, va po-
sar el punt i final a la celebració de la diada del llibre i de la rosa, i també al
que es considera i consolida com el dia dels enamorats a Catalunya, salvant
la circumstància que la Festa de Sant Jordi és el 23 d’abril, tot i que a
Riudoms s’hagi esdevingut enguany el dia 22, per la impossibilitat de dur a
terme la festa en dia laboral.

Els més petits gaudint de la Festa de Sant Jordi

Per Sant Jordi no poden faltar les roses i els llibres Per cloure la festa es van ballar sardanes

La plaça es va omplir per disfrutar de la Diada de Sant Jordi
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Taller d’òpera a la Casa de Cultura
La Regidoria de Cultura, conjuntament amb la central de Biblioteques de
Tarragona, va organitzar el dijous 18 d’abril un taller destinat a nens i nenes
d’11 anys (alumnes de 6è curs del CEIP Beat Bonaventura). En aquest taller
musical, impartit a la Casa de Cultura, els participants van poder conéixer
els secrets de l’òpera, centrada sobretot en l’obra del compositor W. A. Mozart.

L’Ajuntament de Riudoms, ha
signat un conveni de
col·laboració per a aconseguir
traslladar l’actual emplaçament
de la bàscula pública, cap al
Polígon Industrial El Prat.

Amb aquest trasllat, s’evitarà el
risc i les molèsties que provo-
quen el pas de camions de gran
tonatge per l’interior de
Riudoms.  Les obres del trasllat
de la bàscula començaran
durant les pròximes setmanes i una vegada finalitzades les obres de l’edifici
contigu, el veïnat tindrà una nova plaça, totalment renovada i equipada a
la seva disposició.

Trasllat de la bàscula pública

Al llarg d’aquest any 2007, està tenint lloc la celebració del 25è Aniversari de
l’Escola Municipal de Música. El proper dissabte 9 de juny, tindrà lloc a
Riudoms, una Trobada d’Agermanament entre les Escoles Municipals de Mú-
sica de La Selva del Camp, Montblanc i Riudoms. Enguany, la trobada estarà
organitzada per la nostra escola i comptarà amb la col·laboració de l’AMPA.

Agermanament musical

L’empresa FUNERARIA MENA, dedicada a la prestació de serveis funeraris,
ha rebut la corresponent llicència urbanística, per a la immediata construcció
d’un tanatori, al Polígon Industrial El Prat, carrer de Lluís Companys, 7.

Aquest nou equipament, situat en una parcel·la de 725m2, adquirida per
aquest fi a l’Ajuntament de Riudoms, tindrà una superfície total de 500 m2

construïts i es compondrà d’una planta baixa i una planta primera en la que
hi haurà 2 sales vetlla amb els seus túmuls i la resta d’espais necessaris
pel bon funcionament d’aquest nou equipament (recepció, sala de pràctiques
sanitàries, exposició, magatzem i garatge, ...).

També es reserva un espai per una possible ampliació de 80 m2, per dues
sales de vetlla més, donat que es preveu oferir els serveis de sales de
vetlla a la resta de poblacions veïnes. Disposarà també d’una zona
d’aparcaments i jardins. El cost aproximat d’inversió en aquest necessari
projecte serà de 485.000€.

FUNERARIA MENA desitja que aquesta informació sigui de l’interès de
tots els riudomencs, donant les gràcies anticipades per la confiança mani-
festada fins la data present.

Propera construcció del Tanatori

Construcció d’un Pou de Decantació

al Barranc del Portal
Durant el mes de maig
començaran les obres
d’urbanització i construcció
d’un pou de decantació del
Barranc del Portal, a l’inici
del Camí del Recreo.

Aquesta obra té l’objectiu
d’iniciar la urbanització
d’aquesta zona, que limita
amb el Carrer de Sant Julià,
i aconseguir soterrar
definitivament la gran
quantitat d’aigua del Barranc del Portal en els moments de forta pluja.

Desitgem que aquesta obra acabi definitivament, com ja s’ha fet amb altres
indrets del poble, amb el risc que representen els aiguats en situacions de
gran intensitat de pluja.

En motiu de la celebració del 25è aniversari de l’Escola Municipal de Músi-
ca de Riudoms, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola de
Música de Riudoms, amb el suport del professorat i de l’Ajuntament de
Riudoms, va participar al programa de punts «Tu ajudes» de la Caixa de
Tarragona.

Ens plau informar-vos que, amb l’ajuda de tothom, s’ha aconseguit un
magnífic fons econòmic per a aquesta adquisició. Us podem avançar que
gràcies a la col·laboració de tots els amics de l’Escola de Música de
Riudoms, tindrem, ben aviat, un nou piano de cua per a l’Auditori de la
nostra Escola.

Us volem tornar a agrair el vostre suport, el qual us demanem que feu
extensiu a totes aquelles persones que ens han volgut ajudar amb l’aportació
dels seus punts.

Programa «Tu ajudes»

El dissabte 15 d’abril, l’AMPA del CEIP Beat Bonaventura Gran de Riudoms,
va dur a terme la Segona Diada Esportiva Escolar, com a complement a les
activitats extraescolars que organitza l’entitat.

La diada va tenir lloc a les instal·lacions del Pavelló Municipal i van participar-
hi uns 280 nens i nenes. L’AMPA va comptar amb el suport i coordinació de
les entitats Gimnàs Laissa, Club Patí Riudoms, Club Esportiu Riudoms
Handbol, CERAP, Amics de Riudoms, Escola de Futbol Baix Camp, Club
Tennis Monterols i Bàsquet i Hip-Hop IES Joan Guinjoan, així com la
col·laboració desinteressada de les empreses COALIMENT i Carns LA
MUSSARA i de l’Ajuntament de Riudoms.

Diada Esportiva Escolar

Polígon Industrial El Roquís
Recentment, s’han inscrit al Registre de la Propietat número 1 de Reus
les parcel·les resultants de la reparcel·lació entre els propietaris del Polígon
Industrial El Roquís. L’Ajuntament de Riudoms hi disposa de més de
14.000m2 de solars industrials, a més de les corresponents superfícies
destinades a zona verda i equipaments públics.

Aquest futur polígon industrial privat estarà situat a la carretera de Reus a
Riudoms. Una vegada construït, facilitarà la instal·lació de noves empreses,
amb la conseqüent generació de fonts de riquesa i llocs de treball.

Varen prendre enguany la sortida un total de 331 participants, dels 359 inscrits
d’arreu de Catalunya. Aquesta és una prova que consta de 53,3km i un
desnivell de 2550 m. Engegava a 2/4 de 7 del matí una nova caminada
amb la previsió d’una climatologia desfavorable. La intensa pluja caiguda
durant el matí va obligar a prop d’un centenar de participants a retirar-se
abans d’hora, tot i la voluntat d’acabar-la. L’organització procurà minvar
l’efecte del clima amb un esforç suplementari per atendre els caminants,
després de 3 mesos d’intens treball. Finalment, la pluja donà pas
progressivament a un dia radiant i 223  participants aconseguiren finalitzar
la prova. El primer classificat fou Xavier Serra Pujol, del club CERAP Riudoms,
amb un temps de 5 hores i 47 minuts.  Paral·lelament, s’organitzà el «2n
Concurs CERAP a les millors fotografies de la caminada», en què poden
prendre-hi part tant els inscrits com els voluntaris, el veredicte del qual es
donarà a conéixer a partir del 21 de maig.

Riudoms_La Mola_Riudoms 2007

Les Caramelles compleixen 25 anys
En motiu de la celebració del seu primer 25è aniversari, el Grup de
Caramelles de Riudoms, va oferir un Concert commemoratiu a l’Església
de Riudoms, el passat diumenge 29 d’abril. L’acte va omplir el temple de
familiars i amics que van voler acompanyar aquesta tradicional formació
musical riudomenca en un moment tant especial. Moltes felicitats!
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC GRUP MUNICIPAL PPC

VOLEM O NO VOLEM EL CASAL
RIUDOMENC?

RESPECTE I OPORTUNITAT
PER TOTHOM

CONFIANÇA

FRUCTÍFERA LEGISLATURA

En la Grècia clàssica es va definir
la democràcia com la manera
menys imperfecte de governar. En
el sentit més ampli, a la democràcia
se la coneix com la forma de
convivència social en la que tots els
habitants som iguals davant la llei. A
Riudoms, es pot apreciar que tots
no som iguals i no ho som, per la
perversió d’algunes persones a
l’hora d’intepretar les relacions
socials.

Al govern municipal (CIU+PP) se li
ha vist el llautó contínuament, però
darrerament ha intensificat les
seves males arts de govern. Quan
s’apropen eleccions, haurien
d’existir mecanismes de correcció
per evitar que les desigualtats entre
els grups municipals de govern i
d’oposició augmentessin. És
innaceptable que s’esmercin recur-
sos públics per tal d’intentar obtenir
més vots. No és de rebut que quan
ja s’ha aprovat la convocatòria de les
municipals (des del 2 d’abril)
s’inaugurin equipaments que porten

més de sis mesos enllestits. No és
ètic retardar la seva obertura per
intentar influir en els votants. Si això
es fa, l’equip de govern està
polititzan i pervertint les seves
decisions.

Però aquells que utilitzen recursos
dels riudomencs en benefici propi,
no fiquen el menys mínim interès en
fixar els mecanismes adequats per
fer que els partits polítics concorrin
amb les mateixes condicions a les
eleccions. Fins i tot, el principal
partit de govern s’ha negat a cele-
brar un debat d’alcaldables abans
de les eleccions perque si aquest
es produeix abans de les votacions
s’estaria polititzant els resultats
electorals. Aquesta és una mostra
més que tot continua igual, que hi
ha partits i persones que no volen
diàleg i que no s’adonen que amb
les seves actituds estan fomentant
la crispació entre la societat civil,
una situació que pel bé del poble no
ens convé. Junts pel canvi, Junts

fem poble.

Fa unes setmanes que corren fulls
d’uns i altres referents a la
recuperació del Casal. Ara tothom
corre a penjar-se medalles d’una
feina que encara no s’ha enllestit.

Nosaltres volem creure que el
Govern de l’Ajuntament al llarg dels
últims anys ha fet la feina, COM ERA
LA SEVA OBLIGACIÓ, de portar les
negociacions entre l’Ajuntament i
l’Arquebisbat. Diem que ho volem
creure perquè del cert ningú sap res.
Nosaltres hem preguntat en Ple
quines eren les converses i quan
s’havien fet i la resposta ha sigut tan
general com que «n’hi ha hagut
contactes un munt de vegades
...». En paraules del regidor del PP
«la solució no està en mans de
l’equip de govern» i l’Alcalde, en
nom del Govern (CIU i PP), responia
a les peticions d’informació dels grups
de l’oposició (al Ple del 18 de gener
de 2007) que «Pel que  fa a donar
informació, (...) quan no hi ha
notícies no se’n poden donar». A
més, en una entrevista publicada el
4 d’abril l’Alcalde, en nom del seu

Govern, negava que l’Arquebisbat
volgués cedir la titularitat del Casal a
favor de l’Ajuntament, quan havien
signat un preacord el dia abans,
perquè sabien que les negociacions
que havien començat una sèrie
d’associacions de Riudoms des de
mitjans de febrer, havien donat fruits
i havien rebut la resposta positiva de
l’Arquebisbat per la cessió del Ca-
sal.

Tenim una ocasió immillorable per
aconseguir el retorn del Casal
Riudomenc al poble i ara no es pot
perdre l’ocasió per les picabaralles
d’uns i altres per veure qui es penja
la medalla. Ara és el moment que el
Govern (CIU i PP) per una vegada
demani la cooperació de tots i creï
una comissió formada per tots els
grups polítics i representants de la
societat civil per negociar quines
seran les contrapartides que rebrà
l’Arquebisbat per la cessió i què es
farà amb el Casal. I el que és més
important, quin projecte
d’Equipament Sociocultural s’ha de
fer ara que recuperarem el Casal.

De tots es sabut que l’oposició for-
mada per ERC i PSC segueix
l’estratègia del NO a tot. Qualsevol
idea, iniciativa o proposta que fa
l’Equip de Govern i per molta
voluntat de consens que aquest
demostri, aquesta serà rebutjada
per l’oposició. L’Equip de Govern té
la majoria suficient com per poder
tirar endavant els projectes que con-
sidera necessaris per Riudoms,
però això no vol dir que no busquem
el consens amb les dues altres
forces representatives.

Fins aquí tenim el de sempre, no
obstant, la novetat es que ara,
aquesta oposició, titlla la legislatura
que finalitza d’inoperant i improduc-
tiva. En què basen tal afirmació?
Posen com exemples el nucli antic,
quan només caminant-hi n’hi ha
prou per veure com continua
millorant, parlen de que no es
promou l’habitatge de protecció
quan hi ha una important dotació
destinada a aquest tipus d’habitatge
als pressupostos per l’exercici 2007

(pressupostos els quals ells van
votar en contra), arriben a criticar
actuacions tant necessàries com
l’asfaltat de carrers i així un llarg
etcètera.

Tenim dos grups municipals que
durant aquests quatre anys que han
estat a l’oposició, en lloc de
fiscalitzar l’actuació de l’Equip de
Govern, que és la seva feina, s’han
dedicat a adoptar una posició de dir
NO sigui quina sigui la proposta i
sense oferir alternatives coherents.
Per part nostra, creiem que la nostra
intenció d’actuar sempre amb
coherència i sentit comú ha permès
dotar Riudoms d’uns serveis
d’avantguarda sense perdre la
nostra identitat com a poble.

Els riudomencs i riudomenques han
de confiar en el Partit Popular com
a garantia de bon govern. N’hi ha
prou en passejar pel poble per veure
com les coses han funcionat i po-
den seguir funcionant.

La legislatura que ara s’acaba ha
representat una millora qualitativa
general, en tots els àmbits del progrés
i la millora social, econòmica, cultural
i del benestar d’un poble d’elevada
qualitat de vida.

Ens és impossible encabir en aquest
espai la relació completa de les fites
aconseguide, però us presentem un
quants botons de mostra, perquè és
l’hora de fer balanç i passar comptes
de la feina que hem fet des del
Govern de l’Ajuntament. Som-hi!:

· Nova carretera de Les Borges.
· Residència geriàtrica L’Onada.
· Nou polígon industrial El Prat.
· Renovació total dels carrers de
l’Arenal, del Beat i de Sant Isidre.
· Nova Deixalleria Municipal.
· Embocament del Barranc del Molí
de Vent.
· Epicentre Gaudí.
· 3 Rotondes a les entrades a
Riudoms: des de Reus, des de
Vinyols i des de Cambrils i millora
de l’entrada des de Montbrió.
· Nou enllumenat públic als carrers:
Major, de les Galanes, Gaudí i

Travessies de la Font, dels
Enamorats, Maragall i dels Fadrins.
· Nova Escola de Música.
· Renovació de l’enllumenat públic
a l’Urbanització Molí d’en Marc.
· Nova Plaça de l’Arbre.
· Nou carrer Francesc de Paula
Quintana i d’Enric Castro.
· Més bateries de contenidors
soterrades.
· Nous camins pavimentats: Remei,
Sant Domingo, Vinyols a Tarragona,
de Botarell, dels Catalans, ...
·Subvencions directes a la
rehabilitació d’habitatges antics.
·Noves zones enjardinades
(rotondes del Prat,  Font Nova, etc.)
·Vigorització de les festes
tradicionals i populars.

Els regidors de Convergència i
Unió a l’Ajuntament de Riudoms us
donem les gràcies per la vostra
àmplia confiança, la qual ens ha
permès fer aquesta feina, en
positiu!, pel nostre poble i amb el
vostre suport seguirem sumant i fent
camí cap a un Riudoms millor.
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Donació del Sr. Daniel Giralt-Miracle del seu

particular fons bibliogràfic i

documental sobre Gaudí a la Fundació Gaudí


