
Ajuntament de Riudoms �

n Gener 2008 n Núm. 58 n n Gener 2008 n Núm. 58 n

1Ajuntament de Riudoms

www.riudoms.cat

 Millores en la qualitat de l’aigua

 Ja es disposa del solar per a la 
nova escola

 Trasllat de la Bàscula pública

 L’Ajuntament es modernitza

 Rehabilitació del carrer 
de la Música

 Sant Sebastià 2008

 Carnaval 2008

Contingut

Millores en la qualitat i el 
subministrament d’aigua

L’Ajuntament de Riudoms i els propietaris de la urbanitació El Campàs han signat l’escriptura 
de reparcel·lació voluntària d’aquest àmbit urbanístic.

A partir d’ara, el poble de Riudoms passa a ser el propietari d’un solar de 10.000 m2, 
en el que està previst construir-hi la nova Escola i la nova Llar d’Infants Municipal.

Riudoms ja disposa del 
solar per a la nova escola

La millora de la qualitat i el subministrament d’aigua asseguren el futur

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), del que en forma part l’Ajuntament de Riudoms, 
ha realitzat importants obres de millora, valorades en més de 15 milions d’euros, que 
permetran assegurar la qualitat i l’arribada de l’aigua de l’Ebre al Camp de Tarragona.

  La urbanització dels carrers està a punt de finalitzar
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S
ón molts i diferents els 

factors que acaben fent 

d’un poble un lloc atractiu 

per a viure-hi. Si ho preguntéssim 

a tots els riudomencs, segur que 

una gran majoria coincidiríem en la 

importància de disposar d’uns bons 

equipaments educatius, sanitaris, 

esportius i culturals, així com uns 

espais verds ben cuidats, uns carrers 

nets i uns serveis públics eficients.

Molts coincidim en que Riudoms 

reuneix aquestes condicions, i a més 

a més, gaudeix d’una bona salut 

lúdica i cultural. Prova d’això han estat 

les tres festivitats que hem celebrat 

durant les darreres setmanes: la 

participació dels riudomencs en els 

actes nadalencs, entre els que va 

destacar la multitudinària benvinguda 

a ses Majestats els Reis d’Orient, la 

recuperació, any rere any, de la 

Festa Major de Sant Sebastià i l’èxit 

de l’acte central del Carnaval 2008, 

en què més de mil persones de tota 

edat es van aplegar al Pavelló per a 

ballar i refrescar.

Aquesta realitat actual és l’enveja 

de molts altres pobles i garanteix 

la qualitat de vida actual. Però des 

del Govern de l’Ajuntament, a més 

a més, tenim l’obligació d’encarar 

el futur i treballar per tal que quan 

arribin noves necessitats, tinguem 

la resposta a punt.

En aquest sentit, aquestes darreres 

setmanes, acabem de fer un altre 

gran pas endavant. 

Després d’una llarga i complexa 

tramitació administrativa i un cop 

superades les múltiples dificultats 

que han anat sorgint, fa pocs dies, es 

va signar l’escriptura de reparcel·lació 

de la zona residencial coneguda 

com El Campàs. Aquesta és una 

excel·lent notícia! L’escriptura atorga 

a l’Ajuntament de Riudoms un solar 

destinat a equipaments públics de 

deu mil metres quadrats. Vuit mil els 

destinarem a la nova escola pública 

de Riudoms i els altres dos mil els 

dedicarem a la segona llar d’infants 

municipal.

Dia darrera dia, anem treballant 

in tensament  per  asso l i r  e ls 

compromisos que, davant vostre, 

vam agafar fa uns mesos. Treballant 

per mantenir la qualitat de vida del 

present i treballant per garantir la 

qualitat de vida del futur.

En definitiva, treballant fort, per a 

continuar fent un poble del que ens 

en puguem sentir ben orgullosos tots 

els veïns.

Josep M Cruset Domènech

Alcalde

Edita
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UN ALTRE GRAN PAS ENDAVANT

Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció 
Econòmica, Director de la Fira

Horari de visites
Dimarts de 20h a 21h

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h
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Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda, Governació, Serveis 
Públics, Obres Municipals

Dimarts de 18h a 20h 
Per poder-vos donar un millor servei 
podeu demanar cita prèvia

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, Medi Ambient

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament, Política Lingüística

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats

Dilluns de 19h a 21h
Per poder-vos donar un millor servei 
podeu demanar cita prèvia

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes, Joventut

Horari de visites: 
Dilluns de 13h a 14,30h

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana, Circulació, 
Sanitat, Protocol

Horari de visites: 
Dilluns de 20h a 21h
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El dipòsit de 175.000 m3, ple d’aigua crua

Més de 15 milions d’euros milloren la qualitat de l’aigua
El Consorci d’Aigües de Tarragona, del que en forma part l’Ajuntament de 
Riudoms, ha realitzat obres de millora per valor de més de 15 milions d’euros 
(uns 2.500 milions de les antigues pessetes), amb la finalitat de continuar 
ampliant la bona qualitat de l’aigua per al consum ciutadà.

L’any 1989 es va construir la Planta de Tractament d’Aigua de l’Ampolla, 
que garantia la qualitat de l’aigua de l’Ebre que es portava cap al Camp 
de Tarragona. Des de llavors, el CAT ha destinat importants recursos per 
a ampliar la qualitat de l’aigua.

Ara, havent aconseguit un cofinançament del 85% de la inversió a través 
dels Fons de Cohesió de la Unió Europea, s’han executat dos projectes que 
han de permetre augmentar encara més la qualitat de l’aigua subministrada 
en el dia a dia i garantir el subministrament encara que hi hagi episodis de 
contaminació del riu Ebre com a conseqüència de fortes riuades.

Projecte 1: Obres d’ampliació del dipòsit d’aigua crua

Es tracta de disposar d’una reserva d’aigua crua, aquella que s’acumula 
abans d’iniciar els tractaments, de 175.000 m3 (125.000 m3 més dels 
actuals). Aquest dipòsit dóna una reserva de 12h de subministrament 
d’aigua a tot el Camp de Tarragona, millora l’aigua tractada i permet un 
estalvi econòmic.

Subministrament garantit: amb aquesta reserva es pot continuar 
subministrant aigua en cas d’avaries a l’estació de bombament a peu de 
riu, així com en cas d’eventuals episodis puntuals d’augment del nivell de 
l’Ebre.

Millora de l’aigua tractada: el dipòsit actua com un predecantador de fangs 
i matèria en suspensió per a les riuades menys importants, ja que quan 
són fortes ja no s’agafa l’aigua del riu. També s’hi poden aplicar algicides 
(necessari en algunes èpoques de l’any). 

Estalvi econòmic: el gran volum d’aigua del dipòsit permet poder treballar 
en les hores en què l’energia elèctrica és més econòmica.

El nou dipòsit ja està actualment en servei. Les obres s’han executat en 
dotze mesos, vuit menys dels vint establerts en el projecte i han costat 3,8 
milions d’euros. 

Vista aèria de l’ampliació dels dipòsits

Projecte 2: implantació del sistema de filtració de carbó actiu 

Aquest projecte ha consistit en la construcció de catorze filtres de formigó 
armat de 100 m2 de superfície, cada un constituït per dos semifiltres amb 
un canal central. En total s’ocupa una planta de 3.250 m2. La finalitat del 
projecte és la de millorar, mitjançant el carbó actiu, la qualitat de l’aigua i a 
més poder fer front a episodis de contaminació del riu Ebre.

El llit de carbó del sistema és a base de carbons actius granulars amb una 
gran capacitat d’adsorció (5 grams de carbó equivalen a una superfície 
específica d’un camp de futbol).

Amb la implantació dels filtres s’aconsegueix:

Millorar la qualitat de l’aigua: s’evita la formació de subproductes de la 
desinfecció i es millora el sabor i l’olor.

Preveure episodis de contaminació del riu: el carbó actiu elimina compostos 
orgànics, metalls pesants com el mercuri, problemes de gust i d’olor a 
causa de les algues, etc.

En definitiva, els filtres actuen com a barrera física dels elements 
contaminants presents a l’aigua i els elimina.

Les obres s’han executat en el termini previst de dotze mesos i han costat 
11,7 milions d’euros. El nou sistema de filtratge ja està actualment en 
funcionament.

La informació per a la redacció d’aquest article ha estat facilitada pel 
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)

 Filtre amb el canal central repartidor i els dos semifiltres laterals

 Les galeries de conduccions
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Trasllat de la Bàscula pública 
cap un lloc més adient

Amb el pas dels anys, la situació de la Bàscula pública ha quedat desfasada 
i tot sovint, ha estat un punt de generació de molèsties, amb camions de 
gran tonatge, sovint carregats de bestiar, que havien de creuar una part del 
nucli de Riudoms, provocant problemes de trànsit, males olors i sorolls.

Tot i així, la voluntat de l’Ajuntament és la de continuar oferint a Riudoms el 
Servei de Bàscula pública. És per això, que s’ha situat a un nou espai, més 
adient, per aquest servei. Després de diferents opcions, es va determinar 
que la Bàscula s’instal·lés al principal carrer del Polígon Industrial El Prat. 
Actualment, les obres estan molt avançades i ja s’ha traslladat la maquinària 
cap a la seva nova ubicació. 

Més endavant, una vegada s’acabi l’obra que s’està fent al solar del costat 
de l’antiga bàscula, s’adequarà tot l’espai i s’oferirà una nova zona d’esbarjo 
en aquesta part del poble. De ben segur que tot el veïnat (Av. de Pau Casals, 
C. de Sant Vicenç, Av. de Francesc Macià, Pl. del Portal, ...) notarà una 
millora important en el seu dia a dia.

L’Ajuntament es modernitza
Feia molts anys que no es realitzava una actuació de manteniment integral 
de l’edifici que acull l’Ajuntament de Riudoms. Amb l’objectiu de millorar 
la qualitat del servei que es presta als usuaris de les Oficines municipals, 
s’han realitzat un seguit d’accions de manteniment i millora:

 S’ha instal·lat una porta automàtica de vidre que ha permès augmentar 
la seguretat de l’edifici i sobretot, reduir el consum energètic, tant de 
calefacció com d’aire condicionat. 

 S’han pintat totes les dependències i s’ha recuperat, mitjançant un treball 
de recuperació lent i delicat, el relleu original del sostre de l’edifici.

 S’han reestructurat els Serveis Tècnics Municipals.

 S’han instal·lat càmeres de vigilància per vídeo i s’han instal·lat nous 
equips informàtics.

 S’ha confeccionat i brodat una nova bandera amb l’escut de Riudoms, 
que estarà permanentment penjada a l’Ajuntament.

Totes aquestes actuacions, a més a més de millorar la qualitat del servei, 
permetran oferir una imatge més actual de l’Ajuntament de Riudoms.

Rehabilitació del carrer de la Música
Desgraciadament, fa uns mesos, es van incendiar, de nit, dos cotxes que 
estaven aparcats al carrer de la Música.

El foc va causar desperfectes importants a les parets i el sostre del passatge 
i va afectar la pintura exterior d’una bona part del nou edifici de l’Escola 
Municipal de Música.

Tan bon punt es va rebre l’autorització, per part de les autoritats que 
investiguen aquells fets, es va procedir a la rehabilitació i condicionament 
de l’espai.

La Brigada Municipal ha estat l’encarregada de realitzar les obres, 
consistents en el sanejament de les voreres, parets i sostre afectats, 
col·locació de nou paviment i  monocapa de la paret i repintat de tot el que 
s’havia malmès.

Una vegada finalitzada aquesta rehabilitació, el carrer de la Música torna a 
oferir l’aspecte adequat, com a important zona de comunicació pels veïns 
d’una part i altre del poble i, sobretot, com accés a l’Escola de Música.

Més arbres pels espais públics
La plaça dels Gegants és un espai molt concorregut en determinades hores 
del dia. Uns quants veïns van demanar a l’Ajuntament la col·locació d’algun 
arbre més per millorar l’ombra d’una de les zones. Així, el servei de jardineria 
de la Brigada Municipal hi ha plantat recentment dos oms.

Paral·lelament, s’han trasplantat 45 arbres i arbustos a la zona verda del 
Polígon El Prat, tots provinents dels vivers municipals.

Informació electoral
El proper diumenge 9 de març tindran lloc les eleccions al Congrés dels 
diputats i al Senat espanyol. En aquestes eleccions hi podrà participar un 
cens de 35.067.281 persones.

A Riudoms s’establiran 11 meses electorals i com és habitual, repartides 
entre els dos edificis del col·legi (C. del Doctor Fleming, s/n).

Prèviament, cada votant haurà rebut per correu postal una targeta censal, 
on se li ha d’indicar quina mesa electoral li correspon en funció de la seva 
adreça d’empadronament.

Les persones que, per diversos motius, no puguin assistir personalment a 
votar, tenen la possibilitat de demanar gratuïtament, a qualsevol oficina de 
Correus, l’emissió del seu vot per correu, amb el següent calendari:

 Sol·licitud del vot per correu, del 15 de gener al 28 de febrer.

 Recepció de la documentació, del 18 de febrer al 2 de març.

 Enviament del vot per correu, del 18 de febrer al 5 de març.

Cal tenir en compte que una vegada feta la sol·licitud a Correus, ja no es 
pot votar presencialment el dia de les eleccions. 

Per a més informació: http://www.elecciones.mir.es

La nova bàscula pública evitarà molèsties al veïnat

La nova porta automàtica millora la seguretat i l’estalvi energètic

Rehabilitació de les parets i del sostre afectades per l’incendi
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Amb el neguit de la Cavalcada de Reis encara recent, el tercer cap de 
setmana de gener va arribar la Festa Major d’hivern, amb un programa 
d’actes que cerca l’equilibri entre la festa popular i la celebració litúrgica.

Les campanes, que antigament eren l’únic mitjà per fer saber al poble que 
la Festa Major arrencava, van iniciar de la festa, dissabte 19, al punt del 
migdia.

La Plaça de l’Om va acollir el primer acte, a les sis de la tarda, que va 
consistir en un espectacle d’animació a càrrec del grup Xip Xap, amb 
el muntatge “Que peti la plaça!”, a base de cançons i coreografies molt 
participatives. Petits i grans van fer rotllanes i fileres seguint la potent 
música del grup.

Des de la Plaça de l’Om, va arrancar la cercavila musical que encetava la Xa 
Trobada de Sacaires, a càrrec dels McKensy’s Clan Band que, vestits a l’estil 
escocès, van encomanar el seu ritme al nombrós grup de riudomencs que 
van seguir-los pels carrers del centre, mentre feien simpàtiques malifetes 
als comerços que es trobaven al seu pas. A la Plaça de l’Església van cloure 
la cercavila amb una sonora escenificació escocesa.

A dos quarts de nou del vespre, el grup de música folk–celta de Ponferrada 
“AIRA DA PEDRA” va oferir al Pavelló, un concert d’una hora i mitja de 
durada, per a commemorar els deu anys de trobades de grups de sacaires 
de Riudoms. A continuació, l’orquestra KORONA va posar música i color 
al Ball de Festa Major.

L’endemà diumenge 20 de gener, la processó va capitalitzar l’atenció dels 
riudomencs, just després d’oficiar-se la Missa en honor a Sant Sebastià 
Màrtir. La germandat Ecce Homo de Tarragona va participar novament de la 
processó, com en les darreres edicions, aportant solemnitat i els peculiars 
sons del seu grup de sacaires. Onze formacions més, un capgròs de Mont-
roig del Camp, el Ball de Panderetes de Sant Quintí de Mediona i el Ball 
de Bastons de Cambrils van conformar el seguici festiu que precedia el 

pas del copatró de Riudoms, que anava acompanyat d’una representació 
del Consistori i de la Banda de Música “la Principal de Riudoms”, sota la 
direcció del mestre Josep Tell. En finalitzar la processó i reconfortats per 
un assolellat dia d’hivern, els grups de sacaires van oferir una exhibició 
musical a l’escenari de la Plaça de l’Església.

A les sis de la tarda, la formació “La Factoria del Bordó”, de la que en 
són integrants alguns professors d’instruments tradicionals catalans, van 
omplir l’ermita de Sant Antoni per gaudir d’un repertori de peces catalanes 
interpretades amb diversos instruments tradicionals, entre els quals no 
podia faltar el protagonista de la nostra trobada: el sac de gemecs. Entre 
peça i peça, es va fer la explicació de l’origen i la història de les cançons 
interpretades.

Per finalitzar, el coordinador artístic de la Trobada de Sacaires, el luthier veí 
de Riudoms, Jordi Aixalà Serra, va agrair a totes les persones i institucions 
implicades en l’organització de les diferents trobades la feina feta, enorgullint-
se del paper que juga la Trobada de Sacaires de Riudoms en el coneixement 
i reconeixement d’aquest instrument tradicional tan singular.

I un cop passada la Festa Major petita de Riudoms, enguany, quasi sense 
temps de pair tanta festa, el Carnestoltes ja treu el nas per a posar el poble 
de cap per avall.

Festa Major d’Hivern - Sant Sebastià 2008
10 anys de Trobades de Sacaires

L’espectacle d’animació infantil “Que peti la plaça!”

Uns escocesos bastant tronats, obrint la cercavila

El pavelló va acollir el Concert de folk i el Ball amb orquestra

“La Factoria del Bordó” va tancar la 10a Trobada de Sacaires
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Taller de reciclatge
El dijous 10 de gener, a la Biblioteca Pública Municipal “Antoni Gaudí” es 
va dur a terme una activitat educativa dirigida als nens de l’aula d’acollida 
del CEIP Beat Bonaventura de Riudoms. L’activitat consistia en un taller 
de reciclatge on els  monitors van ensenyar totes les possibilitats que es 
poden fer amb material de rebuig. Aquest taller va tenir molt bona acollida 
per tots els nens i nenes que en van participar i ells mateixos van crear 
diferents objectes amb el material de rebuig.

El 24 de gener també es va dur també a terme la sessió de contes 
Orígens. En aquesta sessió es van explicar contes de manera interactiva 
i participativa amb els nens de 6è de primària del CEIP Beat Bonaventura 
de Riudoms. 

Caritas Parroquial
Caritas Parroquial vol agraïr al poble de Riudoms la seva implicació en 
la recollida d’aliments durant la Campanya de Nadal de 2007, a la que, 
enguany, també s’han sumat a aquest projecte els nens i nenes del CEIP 
Beat Bonaventura Gran. A tots ells, moltes GRÀCIES!

Un any més, agraïm a Mateu Fotògraf la seva col.laboració en la recollida 
de joguines pels infants de llars amb escasos recursos.

CARITAS PARROQUIAL DE RIUDOMS us vol animar a continuar 
col·laborant amb nosaltres!

Les llengües, un gran tresor
Durant aquest mes de gener i amb el suport de la Biblioteca Municipal Antoni 
Gaudí de Riudoms, la comunitat que forma el Col·legi Beat Bonaventura 
Gran hem pogut gaudir de l’exposició itinerant “Les llengües, un gran tresor”. 
Els objectius principals d’aquesta exposició són: 

 Mostrar la importància de les llengües per a l’ésser humà.

 Reflexionar sobre la importància de la diversitat lingüística en un món 
com el nostre. 

 Sensibilitzar sobre la necessitat de preservar el patrimoni lingüístic 
de la  humanitat.

Diversos materials permeten visualitzar diferents alfabets, mapes sobre 
la diversitat lingüística, contes en diverses llengües i poder establir 
paral·lelismes entre la desaparició de monuments històrics, espècies 
animals i vegetals i la desaparició de les llengües.

L’exposició ha estat instal·lada a l’edifici de les Escoles Velles i ens ha 
permès aprofundir en un dels objectius del nostre Projecte Lingüístic 
de Centre: “aprofitar la diversitat de llengües i cultures de l’alumnat per 
promoure activitats que ajudin a tota la comunitat escolar a valorar i 
respectar aquesta diversitat”.

La Societat de Caçadors
“La Caçadora”, tal i com es coneix habitualment a la Societat de Caçadors 
que gestiona el vedat de caça núm. 10160 del nostre terme, ha renovat 
recentment la seva Junta, així com la seva seu social, que a partir d’ara està 
situada al carrer de l’Arenal, núm. 4 i la seva adreça de correu electrònic 
és scriudoms@hotmail.com

Renovació a la Cooperativa
La Cooperativa Agrícola de Riudoms, va triar la renovació dels membres 
del Consell Rector i intervenció de comptes de 
l’entitat, quedant tal i com segueix:

President: Josep M. Escoda Gil
Vice-president: Jaume Caparó Moragas
Secretari: Josep M. Salvadó Pujol
Vice-secretària: M. del Carme Serra Vilaltella
Tresorer: Salvador Gras Gispert
Vice-tresorer: Marc Moragas Crusells
Interventor/a de comptes: Anna Moragas 
Rovira, Josep M. Baiges Gispert i M. Dolors Pérez Tartajo
Vocals: Pere Domingo Gispert i Jordi Font Corts

Exposició “T’estimo…o no”  
La Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal, conjuntament amb la 
Central de Biblioteques de Tarragona i el Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil, des del 7 fins al 27 de febrer, organitzen una exposició de llibres i 
contes al voltant del món dels sentiments i l’afecte, amb tota una sèrie de 
plafons explicatius i de suport didàctic.

Celebració del 25è aniversari
Amb l’objectiu de participar en els actes finals dels 25 anys de l’Escola 
Municipal de Música de Riudoms s’ha format un grup de voluntariat que 
ajudarà a organitzar aquesta celebració, que tindrà lloc fins a final d’aquest 
curs.

Si tens ganes de col.laborar-hi, 
pots escriure un mail a: 

25anysmusica@riudoms.cat

Nova Junta del CERAP 
El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar (CERAP) ha escollit la Junta Directiva 
de l’entitat pel període 2008-2010, que ha 
quedat configurada de la següent manera:

President: Joan Francesc Mestre Mas
Sots-president: Xavier Martorell Gispert
Secretària: Maite Edo Roca
Tresorer i responsable d’oficina: Jordi Ferré Piñol
Vocals vinculats a diferents seccions: Anton Marc Caparó Pujol, 
Salvador Gras Nogués, Maria Cruset Guinjoan, Pilar Gili Ferré, M.Eugènia 
Perea Virgili, Guillem Guinjoan Fargas, Toni Gallisà Giménez, Jordi 
Juanpere Artells, Ester Mónico Monllor, Josep Ramon Nolla Anguera i 
Lluís Marrasé Fabra.

Taller de reciclatge a la Biblioteca Municipal

El coneixement de les llengües és una eina per a preservar-les

Canvis al Servei d’Assistència Social
El Consell Comarcal del Baix Camp gestiona a la nostra comarca el Servei 
d’Assistència Social. La riudomenca Montserrat Bages Virgili ha estat la 
responsable d’aquest servei a Riudoms i altres pobles veïns durant els 
darrers anys.

Recentment, en motiu d’una reestructuració interna del seu personal s’ha 
produït la substitució de l’assistenta social de Riudoms per la Jacoba 
Juanpere i Cabré, diplomada en Treball Social des de l’any 1990 i que 
treballa al Consell Comarcal des de l’any 1992.

Agraïm molt sincerament a la Montse tots els seus esforços i preocupacions 
i desitgem a totes dues els màxims encerts en les seves respectives noves 
etapes professionals.

Recordem que els Serveis Socials de Riudoms tenen la seva seu a l’edifici 
de l’antiga Càmara Agrària, Raval de Sant Francesc, 21, baixos. L’horari 
d’atenció al públic és dilluns i dijous de 10h a 12h. Telèfon: 977 76 84 78. 
E-mail: ssocials@riudoms.cat
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM

PROJECTE DEL PLA TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA: 
UNA EINA QUE ENS HA DE SER ÚTIL

ELS DARRERS PLENS MUNICIPALS

QUAN CIU TÉ FORÇA A MADRID, 
CATALUNYA ESTÀ BEN DEFENSADA! 

El passat 4 de setembre  sortia publicat al 
DOGC l’edicte pel qual se sotmetia a informació 
pública l’Avantprojecte del Pla territorial parcial 
del Camp de Tarragona, amb la finalitat de donar 
participació a totes les institucions afectades i 
a la ciutadania  interessada en el seu procés 
d’elaboració. Aquest projecte, un cop aprovat, 
ha de regular la forma com ha de ser gestionat 
en el decurs dels propers 25 anys el territori 
que comprèn les comarques que conformen el 
Camp de Tarragona, en les quals, com és ben 
sabut hi ha el Baix Camp, comarca de la qual 
formem part. 

Des del nostre Ajuntament s’han fet un sèrie  
d’al•legacions que van ser aprovades en el Ple 
del passat 19 de desembre, amb l’abstenció del 
nostre grup. Encara que estàvem d’acord en la 

majoria de propostes que s’hi formulaven i que 
en aquest article són impossibles de detallar 
per falta d’espai, les nostres discrepàncies es 
basaven en la forma en què es demana que 
es classifiqui el sòl municipal.  On es deia que 
tot el terme municipal havia de ser classificat 
com zona de protecció preventiva nosaltres 
vam demanar que ho fos de protecció agrícola 
o paisatgística, la qual cosa implica un grau 
superior de prevenció del territori, un valor que 
considerem que mereix una  protecció molt 
acurada. Tampoc no ens semblava encertada 
l’ampliació sol·licitada del pla parcial industrial 
del Mas de Don Felip, perquè creiem que les 
proporcions actuals són suficients per a aquest 
polígon industrial. Per altra banda consideràvem 
que s’havia de marcar com a sòl de protecció 

especial (el màxim grau de protecció) els cursos 
de les rieres de Maspujols i la  d’Alforja, pel 
seu caràcter de connectors i per la recàrrega 
d’aqüífers que representen. Aquests són els tres 
punts en els quals vam manifestar les nostres 
discrepàncies a les al·legacions presentades 
pel nostre Ajuntament a un Avantprojecte, el 
qual, per altra banda pensem que, un cop 
aprovat,pot ser una bona eina per a gestionar 
el nostre maltractat territori.

Riudoms, 20 de gener de 2008

Enguany, ja s’han fet 2 Plens a l’ Ajuntament, 
amb una característica comuna: la simbòlica 
presència de públic. La informació municipal, 
és un dret que tenim els ciutadans, i l’equip 
de govern, continua controlant els medis que 
farien possible una millor difusió de la informació 
(Butlletí, web, Ona Riudoms...). Per què no 
es publiquen, almenys les dates dels Plens 
ordinaris (3er dijous de cada mes senar) i els 
resums dels continguts dels Plens en Butlletí i 
web?.

El darrer Ple de 2007 va ser el de l’aprovació 
dels Pressupostos que han d’executar-se 
aquest any en curs. O si més no, hauríen 
d’executar-se segons s’han aprovat. Però són 
uns Pressupostos preocupants i poc fiables. 
Són preocupants en baixar la inversió (malgrat 

l’augment de les despeses), i són poc fiables 
quant a la seva execució: Per posar un exemple, 
tornen a contemplar partides de despeses 
beneficioses, com ara per vivenda de protecció 
oficial, a l’igual que el pressupostos d’anys 
anteriors. Però en acabar l’any no s’ha executat 
ni un cèntim d’euro. Caldrà, doncs, en benefici 
de tots els riudomencs, vetllar per la correcta 
execució dels dits Pressupostos Municipals.

El primer Ple de l’any 2008 va ser extraordinari (el 
que vol dir urgent i de despeses extraordinàries 
en temps i diners pel personal). Es va celebrar 
una setmana abans del Ple ordinari de gener, 
i es va dedicar exclusivament a l’aprovació del 
Text Refòs del Polígon Industrial de Mas de 
Don Felip.

En el Ple ordinari d’una setmana més tard, 
hi havia com a punt de l’ordre del dia la 
contractació d’una pòlissa de crèdit per valor 
de 400.000,00€.

En el torn de precs i preguntes, el grup municipal 
d’ERC-AM es va interessar per la Biblioteca 
Municipal: resta tancada totes les vacances de 
Nadal, i només obre els dissabtes al matí. Un 
sistema interessant per afavorir-ne l’ús com a 
lloc d’estudi i potenciador de lectura, doncs el 
silenci en aquests moments és sepulcral. No 
s’entén com la iniciativa no la secunden més 
biblioteques públiques.

Riudoms, 21 de gener de 2008

Ja s’han convocat les eleccions generals 
espanyoles. Tindran lloc el proper diumenge 9 
de març de 2008.

Hi pot haver gent que amb el que ha passat 
els darrers anys, pugui pensar: de què serveix 
anar a votar? Els que creiem en la democràcia 
hem de contestar: i de què serveix no anar a 
votar? 

El que cal és aconseguir que no manin els que 
després ens perjudiquen com a país.

Els candidats de Convergència i Unió es 
presenten amb la confiança que l’any 2008 
serveixi per començar a donar la volta a la 
situació actual i d’aquí un any es pugui fer un 
balanç de país millor del que podríem fer ara.

Els que tenen la responsabilitat actualment, 
miren de desviar l’atenció. 

Convergència i Unió lamenta que el President 
de la Generalitat vulgui posposar els acords 
sobre el finançament de Catalunya, fins 
després de les eleccions espanyoles, cosa que 
demostra que viu més preocupat del PSOE que 
dels interessos dels catalans.

Cada dia que passa hi ha més gent que no 
està d’acord amb la situació actual, que creu 
que cal fer les coses més seriosament, sense 
experiments. És una sensació compartida per 
molts ciutadans i emprenedors. La situació 
econòmica no acaba de tirar del tot bé i podrien 
arribar dificultats durant els propers temps. Raó 
de més, per fer les coses bé, des del govern 

català i des del govern espanyol. 

La dualitat entre els dos grans partits espanyols, 
PSOE i PP, enaltida a través dels mitjans de 
comunicació que els són més afins, intentarà 
diluir la funció i la importància dels partits 
nacionalistes.

Però, després d’aquestes eleccions, confiem 
que el proper govern espanyol quedi condicionat 
pels vots catalanistes, ja que això comportaria 
que no es pugui prescindir de Catalunya i 
que en l’agenda política espanyola es posi 
Catalunya en la primera línia, a diferència del 
que ha passat en els darrers anys de la mà dels 
qui presumien que ens havien de defensar.

Riudoms, 21 de gener de 2008
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Enguany, la Cavalcada de Reis, la Festa Major de Sant Sebastià i Carnaval, 
han caigut dins un sol mes! Però, això no ha fet minvar gens l’energia del Rei 
Carnestoltes III (3a generació), ni en la seva arribada ni en el seu mandat 
a l’Ajuntament del Dellonses.

El Carnaval implica transgressió. Aquesta ha arribat també al programa 
d’actes. Donat que el nostre país és ric en dialectes locals, s’ha plasmat 
el dialecte riudomenc en el Programa de Carnaval, tot fent servir paraules 
o expressions ben locals, poques d’elles recollides als diccionaris, com si 
d’un homenatge al patrimoni lingüístic de Riudoms es tractés.

La Comitiva del Carnaval, formada per gent diversa a títol individual, ha 
organitzat novament l’arribada i el funeral del Rei Carnestoltes. La Comitiva 
està oberta a tothom, amb voluntat de fer poble i de possibilitar noves 
propostes festives i atrevides.

Dijous Gras, els nens i nenes del Col.legi i la Llar d’Infants, van poder berenar 
a base de pa de quilo i xocolata cuita, amb la important col·laboració de 
l’AMPA i mares particulars, la predisposició de tot l’equip docent i de les 
cuineres que ajuden a que la berenada sigui tota una experiència, inculcant-
los el valor de la festa de manera divertida i saborosa.

La Plaça de l’Om es converteix en el punt de referència carnavalesc de 
Riudoms. Al vespre s’hi va poder fer el Ressopó a base de botifarra i coca 
d’ou, coca de llardons i la beguda específica del Carnaval de Riudoms, 
l’Aigua de Foc, pel grans i l’Aigua d’Espurnes, pels petits. El Carnestoltes 
va arribar dalt d’un flamant cotxe descapotat, amb tot l’acompanyament 
a l’estil dels gàngsters dels feliços anys 20. Va pronunciar el seu 
discurs des de l’Ajuntament del Dellonses i va fer l’encesa del petardu 
que iniciava la festa. El Ball del Moc, al ritme de la música en directe, 
va tancar el Dijous Gras.

El divendres 1 de febrer, a la Llar d’Infants Picarols, també es va celebrar 
el Carnaval. Des de feia dies les educadores preparaven l’arribada del 
Carnestoltes, tot empolainat i ple de coloraines. Els infants van cantar i ballar 
la seva cançó tot esperant el dia de la festa en que estrenarien la disfressa. 
Enguany la disfressa va ser “de maduixes”. Les educadores havien organitzat 
un Taller de disfresses en què les famílies havien pogut confeccionar-les. 
Aquestes activitats milloren la relació amb les educadores.

El divendres al vespre, el Pavelló d’Esports va ser l’escenari d’un 
espectacle que vol completar l’oferta de diversió carnavalesca, amb del 
Grup Independent d’Art: “Auperació Trumfu”. Aquesta proposta neix amb 
la pretensió de ser un espectacle desenfadat i participatiu, on el play-back 
sigui l’eix d’una proposta local i de qualitat.

El Diumenge de Carnaval es va tornar a omplir el pavelló. Un miler de 
persones van ballar al ritme de la música i el punt àlgid va ser quan es van 
fer públics els guanyadors del Concurs de disfresses, en totes les seves 
modalitats. Els premis van ser diversos: des de jocs de sobretaula fins a 
lots d’embotits. Un any més, el Jurat ho va tenir complicat per emetre el 
veredicte. Van fer constar la qualitat i originalitat de les disfresses, fet que 
contribueix a que la festa sigui encara més lluïda.

A la recta final del ball, el reconegut Tony Ronald va fer un repàs a la 
seva carrera artística interpretant els seus èxits, clàssics de tota una 
generació.

El Dimarts va esdevenir de Dol a causa de la mort, degut als seus excessos, 
de sa Majestat el Rei Carnestoltes III (3a generació). La Capella Roent es va 
poder visitar a la Casa de Cultura i a 2/4 de 9, la Rua Mortuòria va marxar 
en direcció a la Plaça de l’Església amb les despulles de l’eixalabrat Rei. 
Acompanyant el fèretre s’hi podien veure totes les seves vídues plorant 
amargament, l’enterramorts i el notari designat pel propi Rei, al compàs de 
les marxes de la Banda La Principal del Funeral.

A la Plaça, els afligits presents van poder donar el pèsam a tot l’estol 
de vídues i desconsolats familiars. Per alleugeir el dòl es va repartir la 
corresponent esquela-recordatori i una Relíquia del rei. Tot seguit, un apenat 
notari va fer lectura pública del testament del Rei, en el que atorgava els 
seus singulars béns a diversos i insòlits beneficiaris. Després es va donar 
pas a l’encesa de la pila de llenya seca que allotjava el fèretre reial.

La gala va convertir en cendra el personatge que va encarnar 
la disbauxa riudomenca durant quatre dies... i fins l’any vinent! 
Ara feu bondat que ve la Quaresma!Les maduixes de la Llar d’Infants celebrant el seu Carnestoltes

Carnaval, Carnaval!

Discurs del Rei Carnestoltes III (3a generació)

Esplèndida actuació de l’“Auperació Trumfu”

Diumenge de Carnaval: Concurs de disfresses i Ball al pavelló


