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 A la foto superior, nois i noies participant en la representació de La llegenda de Sant
Jordi a càrrec de Rovell d’ou. A la foto inferior, inauguració de la 14a edició dels
Premis Arnau de Palomar amb l’actuació del grup Lua.

El passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi,
els riudomencs i riudomenques vam omplir
la plaça de l’Església. Roses i llibres, pares
i fills, tots vam gaudir d’aquesta diada que
comptà amb actes com la marató de lectura,
representacions teatrals, presentació de
llibres, actuacions, balls, lliurament de
premis, sardanes i bon ambient.

Totes aquestes celebracions van finalitzar
amb la II Caminada Riudoms-La Mola-
Riudoms organitzada pel CERAP i amb la
participació de més de 400 persones.

          PÀGINES 4 I 6

Sant Jordi
per a
grans i
petits

www.riudoms.org
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El Ple Municipal del dia 18 de març ha aprovat la liquidació del pressupost de l’any 2003 elaborada pel servei de
comptabilitat municipal. L’import liquidat és el següent:

La inversió realitzada durant l’any 2003 ha estat la següent (solament aquella que s’ha fet a través del
pressupost municipal, per tant, ni carretera de Les Borges, ni residència geriàtrica, ni cap altra inversió
pública o privada feta directament, no és comptabilitzada en el quadre següent):

L’economia de l’Ajuntament de Riudoms manté la bona trajectòria dels darrers anys, aconseguint amb una solvent
situació financera, un equilibri entre:

〈 un important volum d’inversió pública.
〈 una àmplia oferta de serveis.

Hem assolit un resultat positiu obtenint superàvit i complint les estrictes prescripcions legals en matèria
d’estabilitat pressupostària. Així mateix, la liquidació informa que el percentatge d’endeutament i l’estalvi net
estan molt distants dels límits permesos que, en cas contrari, ens obligaria a fer un rigorós pla de sanejament.

Lluny d’això, l’Ajuntament de Riudoms ha superat sense problemes el test de la gestió pressupostària, amb la
qual cosa reforcem la sòlida base econòmica que ens garanteix el finançament de noves inversions públiques   i
serveis municipals de cara als propers anys.
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Arts Gràfiques Òfset, SL

DIPÒSIT LEGAL

T-167/03

TIRADA

2.000 exemplars

DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA
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Patronat de la Fira

Patronat de Música

Patronat de Cultura

Despeses euros (pta)

6.145.930,63 euros
(1.022.596.814 pta)

Ingressos euros (pta)

5.311.281,22 euros
(883.722.837 pta)

68.645,04 euros
(11.421.574 pta)

68.362,26 euros
(11.374.523 pta)

221.813,86 euros
(36.906.721 pta)

218.277,89 euros
(36.318.385 pta)

29.301,84 euros
(4.875.416 pta)

22.541,77 euros
(3.750.635 pta)

Ajuntament

Particulars

Altres
administracions

TOTAL
D’INVERSIONS 2003

1.068.709,24 euros
(177.818.256 pta)

Euros (pta)

980.936,94 euros
(163.214.174 pta)

227.351,76 euros
(37.828.150 pta)

2.276.997,94 euros
(378.860.580 pta)

JOSEP MARIA VALLÈS I JOVÉ

ALCALDE



Ajuntament de Riudoms 3

 n Abril 2004 n Núm. 14 n

Havent escoltat les queixes lògiques dels
propietaris i veïns del terme i els seus
suggeriments i per tal d’aconseguir que
els marges dels nostres camins
municipals estiguin el més nets possible
de males herbes que dificulten la visibilitat
i la comoditat d’accés a l’entorn rural
s’avisa que durant el mes de maig es
faran uns tractaments herbicides als
marges dels camins municipals i que
es repetiran cap a finals d’estiu.

Tractaments
als camins

Cursos de prevenció i
actuació

Durant els mesos de març i abril, la Regidoria de Seguretat Ciutadana,
conjuntament amb l’empresa STING SA, ha organitzat 3 cursos a fi de
sensibilitzar al personal municipal en la prevenció i actuació davant de
situacions d’emergències.

El mòdul teòric pràctic d’extinció d’incendis es va destinar al personal
laboral i als components del Pla d’Emergència Municipal. El mòdul per a
la formació específica d’equips de primera intervenció contra
incendis i emergències va ser pel personal de la Guàrdia Municipal i de
la Brigada Municipal i el mòdul de formació específica per al control
de situacions d’emergència pels components del Pla d’Emergència
Municipal. L’encarregat d’impartir els cursos va ser el Sr. Xavier Pla i
Solé, tècnic en protecció de riscos laborals i protecció civil.

Nou web de
l’Ajuntament

El passat divendres dia 16 d’abril es va presentar la nova pàgina web de
l’Ajuntament de Riudoms www.riudoms.org. El contingut actual de la
pàgina és el resultat final d’un projecte de més de tres mesos en què hi van
treballar conjuntament els serveis informàtics municipals, OASI (organisme
autònom de la Diputació de Tarragona) i els regidors de les diferents àrees.

La pàgina no facilita només la informació pròpia de l’activitat municipal sinó
que també actua com a una proveïdora d’informació a tots aquells
riudomencs que entren a internet. Per altra banda, la nova web obre un altre
canal de participació ciutadana: mitjançant l’apartat ajuda’ns a millorar els
veïns poden fer arribar les seves propostes de millora, opinions i
suggeriments a l’equip de govern i amb el compromís de rebre resposta en
un curt termini de temps.

Seguint en el món informàtic, l’ajuntament de Riudoms ha estat un dels
primers en obtenir el certificat digital per tal d’agilitzar els tràmits que aquest
realitza amb la Generalitat de Catalunya.

ITV DE TRACTORSITV DE TRACTORSITV DE TRACTORSITV DE TRACTORSITV DE TRACTORS
Lloc: Lloc: Lloc: Lloc: Lloc: Carrer de Lluís Companys (darrera del tennis
«Las pérgolas»)

Dia: Dilluns 10 de maig, de 9 a 1 del migdia

Preus:Preus:Preus:Preus:Preus:     Tractor agrícola (28,50 eur) i remolc agrí-
cola (7,65 eur)

Així amb dos tractaments anuals
s’intentarà evitar la proliferació
d’aquestes herbes i els problemes que
comporta.

Els tractaments estan promoguts i
finançats per la Regidoria d’Agricultura
d’aquest Ajuntament i amb la
col·laboració material i humana de la
Cooperativa Agrícola de Riudoms i de
l’Escola-Taller Baix Camp3.

 Un dels moments durant els cursos de prevenció i actuació.
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Setmana Santa Caramelles

El grup de Caramelles i autoritats a les escales de l’Ajuntament.

Sant Jordi
a la Plaça

Premis Arnau
de Palomar

La diada de Sant Jordi d’enguany va omplir la Plaça de l’Església de roses,
de llibres i d’un grapat d’actes. Actes com la marató de lectura individual A
Riudoms, llegim a la plaça, la signatura de llibres a càrrec de l’autor Pep
Quintana i la representació de La llegenda de Sant Jordi a càrrec de
Rovell d’ou. Ja més cap al vespre, el lliurament dels premis del  8è concurs
de menjablanc, la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Reus i l’acte
d’entrega de premis Arnau de Palomar, a la Casa de Cultura «Antoni Gaudí
i Cornet», amenitzat pel grup Lua que va actuar a la seu del CERAP.

Un divendres que va omplir el nostre poble de gent, tant dels que tenien
festa com dels que no, i sobretot de roses i llibres!

 Un dels moments de la procesó de Setmana Santa.

A les dotze en punt de la nit del Dissabte de Resurrecció, el grup de
caramelles de Riudoms va començar la interpretació de les seves peces
que van delectar a tots els assistents. Es tractava d’obres noves com ara
Primavera fins a les tradicionals Les noies catalanes (amb arranjament
del riudomenc Enric Simeón), Vals caramelles, Primavera Enterna, etc.
Com és tradició, l’actuació va començar a la Plaça de l’Església i va continuar
a l’Ajuntament. Tot seguit es van interpretar peces a casa de l’Alcalde, de la
Jutgessa de Pau, de la Pubilla i dels nous components del grup.

Per altra banda, el passat dissabte 17 d’abril, aquest grup de riudomencs
va tenir una destacada intervenció en la 9a trobada de caramelles de
Reus, acompanyats per nombrosos veïns del nostre municipi.

Sens dubte enguany la pluja va deslluir alguns dels actes més destacats de la Setmana
Santa. Tot i així, el poble de Riudoms va poder gaudir d’actes tan tradicionals com: la
benedicció dels rams i palmes del Diumenge de Rams, del viacrucis i de les processons
de Divendres Sant (la del Sant Enterrament despullada de les carrosses perquè la
pluja no malmetés les imatges). La novetat d’enguany va ser que la Confraria del
Fiscorn va organitzar un concert amb joves músics riudomencs.

Més enllà dels actes religiosos la gastronomia juga un paper important en la
setmana santa riudomenca i és per això que un any més es va celebrar el
concurs de menjablanc, que ja va per la 8a edició. Els tres premis al gust es
van concedir, respectivament, a la Sra. Montserrat Dulcet Fortuny, la Sra. M.
Dolors Alsina Guinart i la Sra. Conxita Ferré Pi. El primer premi a la presentació
va ser per a la Sra. Conxita Ferré Pi, el segon per al Sr. Joan Torres Magriñà i el
tercer per a la Sra. Montserrat Dulcet Fortuny. Núria Folch Guinart va rebre el
premi Fira de l’Avellana pel seu menjablanc fet amb avellana.

El passat divendres 23 d’abril, es van lliurar els premis d’investigació, recull fotogràfic,
pintura i narrativa breu de la 14a edició dels Premis Arnau de Palomar 2004,
organitzats conjuntament per l’Ajuntament i el CERAP. Els guanyadors de la cita
anual van ser: Investigació: Lídia Massó, Maria Cruset i Ricard Gili; Recull
Fotogràfic: Xavier Iglesia; Pintura Absolut: Enric Àngel Tarzan; Pintura Local:
Anton Marc Caparó; Narrativa breu juvenil: Jesús Torres; Narrativa breu:
Joan Torres; Accèssits Narrativa breu: Glòria Coll i Mª Eugenia Perea.

L’acte de lliurament va comptar amb la presència de l’alcalde de Riudoms Josep
M. Vallès Jové i del regidor de Cultura Josep M. Cruset Domènec, així com diferents
membres del CERAP amb el seu president Joan F. Mestre Mas al davant.

Abans de l’entrega de premis, el grup de música bossanova Lua va encapçalar
aquesta cita anual dels premis culturals de Riudoms coincidint amb el 25è
aniversari del CERAP. Per Sant Jordi, la plaça de l’Església de gom a gom.

 Ricard Gili, Lídia Massó i Maria Cruset,  premi d’investigació d’enguany.
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Colònies  de
l’Escola de Música

Calendari de
preinscripcions

i

matriculacions.
Curs 2004-2005

Escola Municipal de Música
Preinscripcions: del 4 al 14 de maig de 2004

Matriculacions: primera setmana de juliol

Llar d’Infants Municipal «Picarols»
Preinscripcions: del 3 al 14 de maig de 2004
Matriculacions: del 7 a l’11 de juny de 2004

CEIP Beat Bonaventura Gran
Matriculacions: del 31 de maig al 4 de juny de 2004

IES Joan Guinjoan
Matriculacions d’ESO: del 31 de maig al 4 de juny
Matriculacions de BAT: del 30 de juny al 7 de juliol

Un riudomenc d’adopció
a Corea

Actuació de l’Escola de Música a l’Església de Prades.

Els dies 27 i 28 de març, 56 alumnes i 5 professors de l’Escola Municipal
de Música de Riudoms van fer una estada a la casa de colònies de
Prades. Aquesta vegada no es tracatava d’un intercanvi, com en cursos
passats, sinó més aviat una convivència per assajar tots plegats pel concert
que el diumenge 28 tingué lloc a l’església de Prades. La intensa nevada
que va emblanquinar tot el poble va fer que aquesta sortida fos ben especial!

Les properes sortides i actuacions previstes per l’Escola Municipal de Música
durant aquest curs seran: l’1 de maig a Alcanar (els més petits participaran
en la Trobada de Corals Infantils «Juguem cantant»), els dies 6, 7, 8 i 9 de
maig a Mallorca (l’orquestra de l’Escola farà un concert i participarà en la
«Trobada de violinistes de la Mediterrània»), els dies 7, 8 i 9 de maig el Cor
Jove va a Torrevella (Alacant) al certamen «Concurs d’havaneres de
Torrevella», a finals de juny hi haurà l’intercanvi del Cor Jove amb una coral
de Vitòria i per acabar, l’actuació de final de curs a St. Antoni.

El Sr. Aureli Mónico, riudomenc d’adopció, està dirigint les
obres de construcció d’una rèplica de les fonts de Montjuïc
a Corea del Sud. La font, que es construeix a la ciutat de
Koyang, província de Kyonggi, està ubicada dins l’entorn
d’un gran parc anomenat Lake Park, al districte d’Ilsan.

Els primers contactes que el Sr. Mónico va establir referent
a aquest projecte van tenir lloc després dels Jocs Olímpics
de Barcelona. En aquests jocs un atleta coreà va guanyar
la marató i va poder desfilar amb la bandera de Corea del
Sud. Als Jocs Olímpics de Berlin això no havia estat possible.
S’hi havia hagut de desfilar amb la bandera japonesa, perquè
Corea estava ocupada pel Japó, i això va ser una ofensa
pel poble coreà. Després dels Jocs Olímpics de 1992 i per
continuar el vincle amb la ciutat de Barcelona, va sorgir la
idea de construir una font semblant a la de Montjuïc i
l’empresa Emte Service, a què pertany el Sr. Mónico,
juntament amb OTB, van guanyar el concurs.

Kionggi es va agermanar amb Barcelona l’any 1999 i de ben
segur que un cop construïda la font els lligams entre Corea
i Catalunya seran encara més forts.

Vista general d’aquesta obra tan espectacular i llunyana.
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El passat 25 d’abril va tenir lloc la segona edició de la caminada Riudoms-
La Mola-Riudoms, organitzada per la secció de muntanya del CERAP, i
que aquest any formava part de la VII Copa Catalana de Caminades de
Resistència 2004. El fet que fos puntuable per la Copa Catalana, així com
l’excel·lent organització de l’edició anterior, va fer que hi participessin unes
400 persones d’arreu de Catalunya i d’Andorra, mentre que en la primera
edició n’hi havien participat un total de 115. La caminada tenia un recorregut
de quasi 53 km a fer en un màxim de 14h. El gegant Antoni Gaudí també
va participar-hi realitzant el tram de Montroig a Riudoms.

Caminada de Riudoms - La Mola - Riudoms Trobada d’horticultors a Riudoms
El diumenge 28 de març va tenir lloc una xerrada-col·loqui organitzada pel
Sr. Joan Ramon Gavaldà en la seva pròpia explotació que va reunir unes
50 persones del món agrícola. El Sr. Ramon Font, de l’empresa Plàstics
Tècnics, va parlar dels diferents sistemes de reg per a conreus hidropònics
i l’exposició del Sr. Alejandro Hernández, enginyer agrònom, va tractar
sobre diferents tipus d’adobs. Els assistents van poder veure sobre el
terreny els diferents tipus de sòl amb banquetes, perlita, turbes, etc. així
com també el sistema de desinfecció a vapor.

Ajuts a les famílies
S’obre la convocatòria per a la concessió de l’ajut econòmic per a les
famílies amb infants menors de 3 anys i per a les famílies monoparentals
amb infants menors de 6 anys per a l’any 2004. Per a qualsevol informació
sobre les sol·licituds podeu adreçar-vos als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Riudoms, C/ Raval de St. Francesc 21.

Prevenció de l’Osteoporosi
L’osteoporosi és una malaltia que es caracteritza per la descalcificació
dels ossos i l’increment del risc de patir fractures. El proper dimecres 12
de maig a 2/4 de 9 a la sala d’actes de la Llar dels Jubilats es durà a terme
la xerrada Osteoroporosi i artrosi a la menopausa i a la tercera edat.
Els dies 13 i 14 de maig es farà la prova mèdica personalitzada densiometria
òssia a les dependències municipals de Serveis Socials. Per demanar dia
i hora cal trucar al telèfon 93 788 67 68 de 9 a 21h o al finalitzar la xerrada.

Programa de vacances de l’IMSERSO
Totes les persones interessades en participar al programa de vacances
de l’IMSERSO, ja poden tramitar la sol·licitud. El termini de presentació de
les sol·licituds és del 15 d’abril al 14 de maig a Serveis Socials de Riudoms.

Amics de Riudoms
L’equip de salvament i socorrisme d’Amics de Riudoms està duent
a terme una temporada realment excel·lent. La mostra d’això són
els diferents resultats obtinguts.

A l’octubre la Isabel Gómez  i la Noemí Solanellas van formar part
de la selecció catalana absoluta que va quedar quarta en el
Campionat d’Espanya per autonomies, aconseguint entrar en tres
finals individuals. El cap de setmana 7, 8 i 9 de maig les dues també
participaran en el Meeting Internacional de Provença, a Marsella.

A més, l’equip juvenil i júnior va participar en la fase final de
classificació de la Lliga Espanyola, en la qual van obtenir el passi a
la final que es va disputar els dies 23, 24 i 25 d’abril a Alacant.

En els campionats de Catalunya absoluts la Raquel Chicote i la
Noemí Solanellas  van obtenir dos podis en proves individuals i
l’equip va aconseguir medalles en tres relleus.

Els equips de les categories Infantil i Cadet van disputar el campionat
d’Espanya a Plasència. Els resultats obtinguts van ser excel·lents i
es van arrodonir amb la medalla de bronze que va obtenir l’Aura
Fontgivell en relleus.

En els campionats de Catalunya aleví, infantil i cadet es van
aconseguir un total de 10 medalles d’or, 10 d’argent i 6 de bronze,
de les quals cal destacar les individuals: dues d’or i una d’argent de
l’Elba Magan, les dues d’argent de l’Ivan Gertrudix, la d’argent de
l’Aroa Gertrudix i la de bronze del Jordi Segú. En relleus cal fer
una menció especial a la medalla d’or aconseguida per l’Isaac
Gómez, el Jordi Segú, el Joan Matíes Arnó i l’Edgar Parreu en
4x25m maniquí aletes.

Visita tècnica a les instal·lacions de Joan R. Gavaldà.

La Bella Llar celebra Sant Jordi
El dimarts 20 d’abril unes dues-centes sòcies de la Bella Llar van celebrar el
seu tradicional berenar de St. Jordi. Com en anys anteriors, es van reunir al
Centro Riudomenc a mitja tarda, tot seguit van menjar pa amb tomàquet i
embotits, de postres xocolata desfeta amb coca dolça i  cafè. Tot això amenitzat
amb l’actuació de dues alumnes i un professor de l’Escola Municipal de Música.

Berenar de la Bella Llar al Centro Riudomenc.

Moment de descans i avituallament al control de l’Ermita de la
Mare de Déu de la Roca de Montroig del Camp.
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‘ I ARA, EL NUCLI ANTIC ’

JOSE V. MIR ARNER

REGIDOR D’ACTIVITATS I SERVEIS PÚBLICS                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ 25 ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS ’

La Comissió Informativa d’Urba-
nisme, Obres i Activitats del
passat dia 14 d’abril va aprovar la
proposta d’encomanar la redacció
d’un Pla Especial de Protecció del
Centre Històric i formació de
Catàleg de béns del municipi, així
com la proposta d’honoraris
presentada pel senyor Josep M.
Milà i Rovira, per a la redacció
d’aquest projecte.

La Comissió va emetre informe
favorable amb l’abstenció dels
grups municipals d’ERC-AM i
PSC.

La Junta de Govern Local en la
sessió del dia 15 d’abril, va votar
favorablement aquest projecte.

El regidor d’urbanisme, conjun-
tament amb l’equip de govern fa
temps que treballa en aquest
tema.  És curiós que moltes
persones o grups polítics quatre
anys enrera no recordaven que el
nostre poble té un nucli antic,

Aquest mes d’abril ha fet vint-i-cinc
de les primeres eleccions
municipals de la democràcia.
Després de la llarga nit de la
dictadura els ciutadans podien
elegir l l iurement els seus
representants polítics més directes
. A  Riudoms es presen-taren tres
candidatures: CiU, AP
(transformada més tard en PP) i
AEP (Agrupació Electoral Progres-
sista) que aglutinava un conjunt de
convilatans amb idees catala-
nistes i progressistes. Des
d’aleshores hi ha hagut sis
convocatòries més en les quals el
PSC sempre ha pres part amb
resultats diversos encara que, si
miren tot el conjunt de consultes,
amb una constant de votants molt
consolidada.

Fem referència a aquest important
aniversari perquè la constitució
dels ajuntaments democràtics ha
permès als ciutadans que els seus
pobles i ciutats hagin sofert una
transformació que ha fet millorar la

seva qualitat de vida i que obliga a
efectuar una consulta demo-
cràtica cada quatre anys que
avala o reprova els que fins el
moment han estat governant.

Al nostre poble sigui perquè han
guanyat les eleccions, sigui
perquè altres forces els han fet
costat, des de l’any 1979 hem
tingut alcalde de CiU. Aquesta
inèrcia en les passades eleccions
municipals va estar a punt de
trencar-se  però finalment no va
ser així. Tanmateix tot indica que
les forces catalanistes i de progrés
tindrem un paper molt important
en les properes convocatòries
electorals. Riudoms ha deixat de
ser aquell poble de dretes de tota
la vida per passar a ser una vila
on les forces d’esquerres aviat
podran tenir pes suficient per
governar. Aquest canvi ja s’albira
a l’horitzó i esperem que en la
pròxima consulta ja sigui una
ferma realitat.

Una de les reformes que es considera
necessària és l’actuació integral del nucli
antic del poble. Com no podia ser d’una
altra manera, CiU va ser sensible a les
inquietuds d’un sector de la població i
va incorporar a la seva proposta
electoral la revisió de la normativa
urbanística així com la modernització
dels serveis d’aquest nucli. En aquests
moments ja s’ha procedit, pels tràmits
legals corresponents, a la contractació
d’un arquitecte especialista en matèria
urbanística, i amb experiència i prestigi,
a fi que procedeixi a la redacció del pla
especial de millora i ordenació del centre
històric i a la formació del catàleg de
béns a protegir, per a preservar el
patrimoni cultural i artístic.

Sense pretendre ser exhaustiu, sí crec
important que us anunciï la incidència
que pot tenir aquesta actuació
urbanística ja que determinarà, entre
altres factors, les alçades reguladores
de les edificacions, les alineacions, les
rasants i profunditats edificables, així
com les condicions estètiques dels
edificis; es determinaran les caracte-

rístiques i traçats de la xarxa de
serveis: aigua, clavegueram, elec-
tricitat, gas, telèfon, enllumenat públic,
mobiliari urbà, etc.; així com també
establirà unes qüestions bàsiques
com la regulació dels usos permesos,
i la previsió, si s’escau, d’apar-
caments i senyalització dels espais
reservats a equipaments i espais lliures.

En tot aquest procés, previ a
qualsevol aprovació, és del nostre
interès que la ciutadania  participi a
títol personal o mitjançant els diferents
col·lectius socials (associacions,
entitats, etc.) fent les propostes i
suggeriments que creguin idonis per
les reformes preteses, essent en tot
moment informada de l’estat dels
treballs tècnics que es vagin desenvo-
lupant, ja que és evident l’existència
d’una diversitat d’interessos
potencialment afectats, tant públics
com privats. Tot el procés de
participació ciutadana tindrà la finalitat
de conciliar els interessos particulars
i els generals per un interès comú de
millora del nucli antic.

Estem immersos en una nova etapa política
en tots els àmbits. Una etapa on les coses
estan fent un gir de 180 graus tant en els
aspectes formals com en els de fons. El
canvi va arribar primer a la Generalitat i ara
el relleu ha arribat al govern de l’estat.

Han quedat enrera, per sort, aquelles actituds
basades en la supèrbia i la prepotència, les
veritats absolutes, l’estàs amb mi o contra
mi, a l’oposició ni aigua........ aquelles formes
de fer tan característiques dels governats
d’una etapa que ja és part del passat.

S’obren unes expectatives molt
interessants en qüestions tan importants
com la retirada del PHN (Plan Hidrológico
Nacional), la reforma de l’Estatut, un millor
finançament per a Catalunya i també per
als Ajuntaments........ En fi, tot un seguit de
mesures que no seran fàcils, que de ben
segur que portaran discussions i tensions,
molt de diàleg i pactes,  però que auguren
un esdevenidor interessant sobretot per al
benestar i la millora dels serveis dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i ERC
participa sense complexos d’aquest
moment històric d’una manera molt directa,

‘ NUCLI ANTIC ’

quan han sentit tocar campanes
aleshores tots volen estirar la
corda.

La roda ha començat a rodar pel
que fa referència al nucli antic.
Sabem que és un projecte molt
ambiciós i que no estarà exempt
de dificultats:  les resoldrem i
complirem.  Es la nostra tasca que
a fi de tot és aconseguir que el
nostre poble creixi pels quatre

costats.

‘ NOVA ETAPA POLÍTICA.
A TOT ARREU? ’

valenta i decidida.

I si aquest és el bon vent que es respira arreu,
cal lamentar que l’aire fresc encara no hagi
arribat al nostre poble. El govern de
l’Ajuntament de Riudoms, format per CiU i el
PP -partits de les etapes anteriors- mantenen
aquest tarannà que s’està esvaint.
Les actituds de consens, participació
ciutadana, diàleg, transparència,
col·laboració i pacte no formen part de les
prioritats d’aquest govern municipal. I
malgrat els reiterats oferiments més
directes o indirectes a CiU -el grup majoritari
del govern- aquest prefereix seguir governant
amb una majoria molt feble i amb unes
polítiques més còmodes i conservadores
perquè així no ha de «perdre el temps»
negociant programes i punts de vista
diferents.

És perjudicial per a Riudoms que els partits
que, en conjunt, tenen la majoria de vots a
Riudoms i que també governen a Catalunya
i a l’Estat espanyol, hagin de quedar-se al
marge de la governabilitat del nostre poble.
Algú hauria de posar remei a aquesta
navegació contra corrent.
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Colla Gegantera     de Riudoms

Entrevista a Josep Eudald Salvat Salvat, president de la Colla.

La Colla Gegantera de Riudoms és una entitat amb molta energia.
Ha estat així des del començament o heu anat creixent poc a poc?
Vam començar anant el 29 d’agost de 1982 a la Trobada Internacional de
Gegants de Matadepera. La Colla Gegantera de Riudoms es va formar per
poder-hi anar. Totes les entitats tenen les seves pujades i baixades: primer hi
va haver un boom, després cap als anys 88-89 hi va haver una mica de
baixada i de l’any 90 fins ara ens hem mantingut amb una línia molt, molt alta.

Com s’organitza la Colla Gegantera de Riudoms? Teniu seccions?
Des de 1990, que es va fer la trobada a Riudoms, ens reunim tots els dilluns de l’any
excepte a l’agost que només ens reunim un cop. La secció ferma és la de grallers, a
l’actualitat els grallers Fotem-li canya. Després som 7 o 8 que anem al davant i cadascú
se n’encarrega d’una cosa (secretaria, tresoreria, roba, capgrossos, etc).

D’on surt la idea d’organitzar una Trobada Internacional de Gegants?
L’any passat vam ser invitats a la Trobada Internacional de Gegants de Pinhal
Novo a Portugal, a 20km de Lisboa cap a l’interior. Al nord de Portugal també van
fer una Trobada Internacional de Gegants convidant colles d’Espanya i Catalunya.
Vam començar a posar fil a l’agulla. També podíem fer el mateix convidant 10 o

11 colles de fora de Catalunya. Això va ser el 5 i 6 de juliol de 2003. Vam començar
a calentar-nos i per la Fira de l’Avellana ja veníem samarretes. Necessitàvem
diners. Vam anar posant el granet de sorra. Hem venut unes 400 samarretes al
poble. El fet que la gent participés comprant samarretes ens va donar motivació.

De qui heu rebut suport?
Vam anar a la Diputació de Tarragona i ho veien amb molt bons ulls, o sigui que
confiem de la Diputació de Tarragona i de l’Ajuntament de Riudoms. També
voldria remarcar que en un ple de fa poques setmanes tots els partits polítics
van donar suport a aquest acte. Amb les entitats hi ha bon rollo (CERAP, Esplai,
Ona Riudoms, AMPA Beat Bonaventura, Cooperativa Agrícola...). Hem demanat
col·laboració i ens han obert les portes. Des d’aquí voldria donar-los les gràcies.

Què serà, doncs, el més destacat dels dies 8 i 9 de maig?
Jo destacaria 3 coses. Dissabte a les 11 de la nit hi haurà música tradicional
a la Plaça de l’Església i comptem que 8 o 9 grups de l’estranger també hi
participaran. I després hi haurà degustació de rom cremat per a la gent de
fora que no ho coneix. Diumenge a les 7 del matí els grallers faran unes
matinades pel casc antic. Destacar també els gegants. De les 11 a 2/4
d’una tots els gegants (diumenge arriben els de Catalunya) estaran
exposats per tota l’avinguda Josep M. Sentís. A 2/4 d’una es començarà el
recorregut per l’Av. Josep M. Sentís, c/Rodolf Cavallé i direcció c/Sant
Pau fins a la Plaça de l’Església. Mentre dura el recorregut l’AMPA del
col·legi Beat Bonaventura farà el 3r concurs de dibuix infantil.

Què diries a tot el poble de Riudoms perquè surti al carrer i participi de la festa?
Que els gegants que vindran, ni nosaltres mateixos no els veurem mai
tots junts, perquè hi ha gegants que no han sortit mai del seu poble. Pot
ser una trobada que no es podrà repetir mai. Voldria demanar que la gent
llueixi la samarreta dissabte i diumenge i que surtin a animar. Un dels
objectius és que a Riudoms hi hagi una invasió de gent.

Creus que aquesta trobada pot servir perquè la gent s’animi a formar
part de la Colla Gegantera?
El Ton i la Sisca són del poble i els capgrossos també. El gegant Gaudí és de
la Colla Gegantera amb aportacions del poble. Tothom hi pot participar i
pertànyer respectant el nostre règim intern.

Els gegants  Ton, Cisca i Gaudí  i el Gegantó de L’Esplai.


