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Moltes són les activitats que ja s’han portat a terme durant aquests primers dies d’estiu i moltes
més les que estan programades per les pròximes setmanes. La Festa dels Barris i els primers
actes del Reviu les Places han posat les primeres notes lúdiques a l’estiu. La Festa Major de Sant
Jaume i la Fira de l’Avellana, conjuntament amb els actes de les entitats locals, completaran una
intensa programació per aquest estiu 2004. No ho dubteu, gaudiu-ne al màxim!

                                      PÀGINES 6 i 7

Festa de Barris a Riudoms
www.riudoms.org

La Festa dels Barris cada any congrega a més riudomencs i riudomenques

a gaudir d’aquest event de colors i germanor.
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El dia 18 de març de 1936 l’Ajuntament de Riudoms va regalar a l’Estat Espanyol el solar de 840m2 destinat a la
construcció d’una caserna per a la guàrdia civil. Posteriorment el poble de Riudoms, amb contribucions especials, va
aportar el 50% del cost de construcció de l’edifici.

El 21 de març de l’any 2002, just després que la Guàrdia Civil abandonés la caserna, vàrem demanar la reversió dels
terrenys a favor de l’Ajuntament de Riudoms, atès que la finalitat per la qual s’havien cedit a l’Estat, ja no existia.

La resposta fou que si volíem recuperar la propietat d’aquell solar hauríem d’anar a una subhasta amb un preu de sortida
de 236.000 euros (més de 39 milions de ptes.)

No ens va semblar lògic que si l’Estat no havia tingut cap despesa per adquirir els terrenys, ara volgués cobrar diners
per tornar-los a l’Ajuntament de Riudoms.

Amb bona lògica, la normativa urbanística d’aquest solar el qualifica d’equipament públic, gràcies a la qual, podem
defensar que no acabi en mans d’algun dels molts promotors que s’han interessat en comprar-lo a la subhasta del
Ministerio. Fins ara, tots s’han trobat amb la negativa de l’Ajuntament a canviar les Normes.

El Ministerio del Interior ha tret dues vegades a subhasta el solar i sempre ha quedat deserta. Ara vol fer una venda
directa, però qui compri ja sap que mentre governem nosaltres, no canviarem la qualificació urbanística, és a dir no
permetrem que s’especuli amb un solar que ha de tornar al poble que el va pagar. Volem recuperar aquest patrimoni en
les mateixes condicions que es va cedir. No volem comprar dues vegades el mateix solar, ni volem que s’enriqueixin
altres que no van pagar-lo en el seu moment.

La llei estatal va a favor de l’Estat, naturalment, però tots els altres arguments són a favor de Riudoms.

                                                                                                         Josep M. Vallès i Jové, alcalde de Riudoms
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LA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL

Signats els nous convenis

Durant aquest més de
juny s’han signat els
nous convenis per la
gestió de la Piscina
Municipal i els Camps
de Futbol. Degut al bon
resultat que els con-
venis anteriors han
donat i la bona gestió
que les respectives

entitats han realitzat de
les instal·lacions,
l’Ajuntament ha optat
per renovar els dos
convenis. El de la
Piscina Municipal amb
Amics de Riudoms i el
dels Camps de Futbol
amb el CD Riudoms i
l’Escola de Futbol Baix
Camp.

Amics de Riudoms.
C. D. Riudoms i Escola de

Futbol Baix Camp.
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Nova Escola a Riudoms

El passat 30 de maig, una delegació de 28 japonesos van visitar
Riudoms per contemplar en directe l’ambient on l’Antoni Gaudí va
créixer. El que es va començar com un contacte llunyà i poc

provable, es va acabar
convert int  en tota una
vis i ta of ic ia l .  Com a-
graïment a la bona pre-
disposició que el municipi
de Riudoms els va
mostrar, van regalar al
nostre poble una vintena
de Sakuras.  Aquests
arbres són c i rerers
originaris del Japó, i els
japonesos els donen un
extremat valor  sen-
timental. La donació dels
Sakuras va anar acom-
panyada d’una plantada
simbòlica d’uns quants
exemplars i estan des-
tinats o ocupar un l loc
privilegiat dintre del nou
disseny  de  la  Plaça  de
  l’Arbre.

Les sorpreses van durar fins a darrera hora i el mateix matí de la
visita es va confirmar l’assistència del Cònsol General del Japó a
Barcelona, el senyor Kazumi Suzuki.

Diu la tradició japonesa que quan neix una nena es planta un sakura
al jardí de casa dels pares. Aquest es va cuidant fins que la filla es
casa i és en aquell moment que es talla l’arbre i  com a mostra de
l’amor dels seus pares, de la fusta en fan un moble per la seva dot.

La plaça de l’Arbre, canvia

El projecte de millora de la plaça de l’Arbre, obra de l’arquitecte Hiroya Tanaka,
es basa en la remodelació de la plaça existent per adaptar-la al desenvolupament
urbanístic de la zona.  S’aprofita la forma de la plaça i el seu entorn per fer que
física i visualment els carrers d’accés a la plaça convergeixin en el centre.
Inicialment al centre de la plaça hi haurà una font, però en un futur es destinarà
a la construcció del monument que Gaudí va dissenyar per a Torras i Bages.

El concepte global de la plaça es basa en tres elements principals: Riudoms,
el Japó i Gaudí. Les plantes més representatives són: l’om, que representa
Riudoms, la palmera, que simbolitza la Mediterrània, la ginesta, que a més de
representar la Mediterrània també representa Gaudí i el sakura «prunus

serrulata», l’arbre sagrat que representa el Japó.

La plaça, amb una superficie de 6.578m˝, aconseguirà una relació d’intercanvi
cultural entre Catalunya i Japó, a través de Riudoms.

Al llarg dels darrers anys, Riudoms s’ha convertit en un centre de serveis
dins la comarca. Les bones comunicacions, l’elevada qualitat d’aquests
serveis i l’oferta de sòl per a urbanitzar, entre altres motius, ha fet que
moltes famílies joves s’estableixin al nostre municipi. Davant d’aquesta
situació, l’actual Col·legi Beat Bonaventura ha donat resposta a les
necessitats educatives dels nostres infants.

Des de l’anterior legislatura, el govern municipal ja va iniciar els tràmits
davant el Delegat d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal
de preparar una resposta adequada a la creixent demanda de places
escolars a Riudoms i la resposta sempre va ser positiva. Ara, s’ha reprès
la feina amb els nous responsables del Departament d’Educació, sobre
la necessitat de crear un nou centre d’educació primària a Riudoms. En
principi la resposta ha seguit sent positiva.

Davant la futura necessitat i obligatorietat de crear noves places escolars
us exposem les possibilitats en que ens trobem, per a que cadascú es
faci una idea clara i objectiva de la situació:

a) ampliació de l’actual escola. La superfície necessària per a la
construcció d’un nou edifici faria disminuir l’àrea dels patis i concentraria
molts infants (els actuals més els futurs) en menys superfície per a
l’esbarjo, amb els problemes que això comportaria i també cal considerar
la saturació de trànsit que es podria crear en hores punta als carrers del
voltants. Aquest centre va ser construït per allotjar dues línies (dos grups
d’alumnes per nivell) i ara ja en té tres, amb la consegüent limitació
d’espais d’ús compartit. El Departament i l’Ajuntament no som partidaris
d’escoles de tres línies ni menys encara de quatre.

Recepció cultural

Situació actual de la plaça de l’Arbre.

b) aprofitar l’antic edifici de les Escoles Velles. Es concentraria la població
infantil al voltant dels mateixos espais. Té l’inconvenient que si es destina
l’edifici a col·legi de primària, el poble perd un edifici en que ara mateix s’hi fan
moltes activitats: l’Escola-Taller, cursos per a adults, Tallers d’Ocupació, el
Punt Òmnia, l’emissora municipal Ona Riudoms, aules d’acollida per a infants
de l’AMPA del col·legi, ludoteca, cursos d’integració per a immigrants, possible
ampliació de la Llar d’infants, ...  A més a més, l’espai que ocupa aquest
recinte és insuficient per a les actuals previsions de superfície per alumne, de
manera que es fa inviable pensar en una escola de qualitat en tan poc espai.

c) la construcció d’una nova escola en un lloc diferent, en una de les noves
zones residencials que estan a punt d’obrir-se. Aquesta opció suposa que es
descongestionaria l’actual situació de les escoles, que les zones verdes i de
pati podrien ser molt àmplies i s’evitaria la massificació escolar. La despesa
hauria de córrer a càrrec del departament.

Així, enfocada la situació de manera global, sembla que la millor opció seria
decantar-se cap a que l’Ajuntament treballés fort per aconseguir amplis
terrenys en un altre lloc, prop del nucli antic i alhora proper a les zones de
nova construcció, de fàcil accés i amb zones verdes. A continuació els cediria
al Departament d’Educació de la Generalitat per a que, en la major brevetat
possible, pagés i construís una nova escola per a Riudoms.

La distribució de l’alumnat en un i altre centre es faria en funció de la residència
familiar, creant dues zones d’influència per a cada col·legi el més homogènies
possible en quant a nivell social i de població escolar i així reduir al màxim els
desplaçament de les famílies per accedir a l’escola dels fills.

Com que entenem que és un tema que pot preocupar a la ciutadania us  mantindrem
ben informats dels avensos que el Govern municipal vagi aconseguint.

El Cònsol també va col·laborar.



Ajuntament de Riudoms4

� Juny 2004 � Núm. 16 �

Concurs de cartells
Fira de l’Avellana

Places públiques a la
residència
de Riudoms

El passat 31 de maig de 2004, va finalitzar el termini de lliurament dels originals del
«Concurs de Cartells» de la Fira de l’Avellana. Es van presentar 34 originals que venien
de tot l’Estat Espanyol. Cal destacar la important participació d’autors riudomencs, cosa
de la que n’estem molt orgullosos.

El Jurat, que està format pels membres del Comitè Organitzador de la Fira i que
compta també amb la participació de publicistes i fotògrafs professionals, després de
valorar els treballs i feta la corresponent votació secreta, va emetre el següent veredicte:

1r premi per Irene Gavaldà Serra amb una dotació econòmica de 350 euros.

2n premi per Irene Gavaldà Serra amb una dotació econòmica de 175 euros.

Accèssit autor local: Salvador Mestre Domingo amb una dotació econòmica 75 euros.

Accèssit autor local juvenil: Sheila Mas Ferraté amb una dotació econòmica de 50 euros.

Com veieu, és la primera vegada que el primer i el segon premi recauen en la mateixa persona,
cosa que, segons les bases del «Concurs de cartells» pot succeir perfectament.

Des d’aquí, volem felicitar a tots els participants per la gran qualitat de seves obres, els animem a
repetir en properes edicions i convidem a tothom a veure els treballs presentats que s’exposaran
els propers dies 6, 7 i 8 d’agost a la 405a Fira de St. Llorenç i 24a Fira de l’Avellana 2004.

Tal i com es va dir en el moment de fer
pública la gestió de la residència
L’Onada, aquesta residència també
tindrà places públiques. L’empresa ha
demanat a la Generalitat de Catalunya
ser entitat col·laboradora del programa

de suport a l’acolliment residencial

per la gent gran.

Un cop això acceptat, ja s’ha rebut la
confirmació perquè les places siguin
de règim públic. De les 94 places que

Xerrades d’Educació Sanitària
Després de les xerrades organitzades per la regidoria de sanitat sobre
l’Osteoporosi, la Diabetis, i  la Fibromialgia, a continuació us informem de les
properes xerrades informatives d’educació sanitària que s’estan organitzant.

Setembre

Dr. Marcel Rosich. Psiquiatre. Responsable de la Unitat de Demències de
l’Institut Pere Mata de Reus. Parlarà sobre demències en general i sobre
l’ Alzheimer. Amb la col·laboració de la Fundació Pere Mata.

Octubre

Dr. Núria Guillen. Dietista del Grup Sagessa.
Parlarà d’aspectes relacionats amb la cuina, com elaborar els aliments i com
combinar-los.

Novembre

Dr. Gabriel de Febrer. Director del Centre Sociosanitari de l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus. Xerrada «El vell fràgil» que abarca sobre
la situació de la gent gran i l’actuació multidisciplinar sobre la problemàtica
del mon geriàtric.

Desembre

Dr. Antoni Castro. Metge de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i professor
de la Facultat de Medicina de la URV. Xerrada sobre «Les epidèmies actuals».

A partir del mes de gener tindrem un nou cicle de xerrades, entre les que
cal destacar temes pediàtrics, oncològics, addiccions i cardiològics..

La Regidoria de Sanitat està oberta a rebre qualsevol tipus de suggeriment.

Aspecte actual de la Residència L’Onada.

hi ha en total, 45 seran de règim
públic. A més a més, la residència
L’Onada també disposa de 30
places de centre de dia, 15 de les
quals seran també públiques.

A partir del mes de juliol, les
persones interessades en optar a
alguna d’aquestes places
públiques s’hauran de dirigir a la
treballadora social de Riudoms per
iniciar els tràmits pertinents.
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S’acaba el curs escolar

El passat divendres 18 de juny va tenir lloc la festa-concert de final de curs
de l’Escola Municipal de Música de Riudoms. El alumnes dirigits pels seus
professors van actuar al Parc de St. Antoni amb una important presència
de públic. Durant l’acte es va fer la presentació del nou logotip de l’Escola
i també la gravació d’un CD on, gràcies a l’esforç de l’AMPA i del professorat,
s’han enregistrat totes les formacions de l’Escola. L’endemà, 19 de juny,
les integrants del Cor Jove, van anar a la ciutat de Vitòria on van fer un
intercanvi amb alumnes  de la ciutat basca. Aquest intercanvi ens el tornaran
les alumnes alabeses al llarg del proper curs 2004-2005.

El dimecres 7 de juliol l’Orquestra de l’Escola va actuar a la Plaça de la
Mare Cèlia en el marc dels festivals d’estiu «Reviu les Places».

CEIP Beat Bonaventura Gran
El dissabte 19 de juny, va tenir lloc la festa de final de curs del CEIP Beat
Bonaventura on es van fer diferents activitats, com ara, entrega de premis
del concurs de dibuix i l’AMPA va lliurar un records als alumnes de 6è que
aquest curs deixen el «cole» per anar a l’institut.

IES Joan Guinjoan
Cap a finals de curs es fan els crèdits de síntesis, en que els alumnes poden
posar en pràctica alguns dels temes en que han treballat al llarg del curs. Aquest
són els que els alumnes de l’IES han fet enguany:

    - 1r d’ESO : Durant 2 dies es van fer sortides a Maspujols, Riudecols, Alforja,
      Les Borges, Riudecanyes i Montbrió.

    - 2n d’ESO : Durant 3 dies es va fer un treball de camp al voltant de Reus.

    - 3r d’ESO : Durant 2 dies es van treballar la ciutat de Tarragona i Cambrils.

    - 4t d’ESO : En 2 dies es va treballar Barcelona i el Fòrum de les cultures 2004.

Cap al mes de maig un grup d’alumnes va anar a visitar el Parlament de
Catalunya.

El divendres 21 de maig, es van donar els diplomes i es va fer una festa pels
alumnes que havien acabat el Batxillerat al nostre centre. El dissabte 12 de
juny l’AMPA de l’institut va organitzar una jornada de portes obertes, que també
va servir com a festa de final de curs. Durant la primera quinzena de setembre,
està programat fer un intercanvi amb alumnes d’un centre de Linköping (Suècia),

Llar d’Infants Municipal «Picarols»
Tot i que el servei continua obert fins al 30 de juliol, el passat divendres
25 de juny, les educadores van preparar una festa de final de curs on es
van repartir els informes dels nens i nenes i es va poder veure una
projecció amb imatges de les activitats fetes al llarg de l’any.

Escola Municipal de Música

Totes les corals de l’Escola de Música en plena actuació.

on hi participaran una dotzena d’alumnes de 1r de BAT i dos professors. Un
professor suec ja va venir a Riudoms durant un dies del mes de juny per preparar
l’intercanvi.

Ja és aquí el final de curs pels nens i nenes de Riudoms. Per a celebrar-
ho, cada centre, amb la col·laboració de les AMPA i el professorat, han
organitzat diversos actes lúdics i festes de final de curs.

Tot seguit farem un repàs de les activitats que s’han dut a terme en les
darreres setmanes:
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La nostra Festa de Barris
Aquests Barris ens han portat riuades de gent als carrers del poble. Des
dels jocs pels més petits, fins al ball del diumenge a la nit, un gran nombre
de riudomencs han participat en totes i cadascuna de les activitats que
han format el programa d’aquest any.

La Festa de Barris va cada any a més: l’organització del sopar per part de
cadascun dels barris cada any és més completa, les carrosses i disfresses
de La Rua del matí cada any estan més treballades, al ball de nit cada any
hi va més públic.

Però, per sobre de totes aquestes evidències, el que està clar és que les
hores de dedicació de les persones que organitzen cada barri, la bona
conjunció entre la Regidoria de Festes i cadascun dels equips
organitzadors, i l’elevada participació de tots els veïns, garanteixen un futur
exitós a aquesta festa tant nostra. A tots els implicats, moltes felicitats!!!

Com ja es tradició, en la mitja part del ball que va estar amenitzat per
l’orquestra Ibiza, es van escollir La Pubilla i L’Hereu 2004. Primer, es van
presentar els candidats de cadascun dels barris. Després dels nervis
inicials i amb l’ajuda de les mans innocents de L’Hereu i La Pubilla 2003 es
van treure els dos sobres pel 2004. El Pere Carbonell del barri de St.
Antoni i l’Alba Palma del barri de St. Sebastià són L’Hereu i La Pubilla 2004.

Enramada final a la Plaça de l’Església.

Els barris en imatges

Barri de Les Escoles

Barri d’Avall Barri Ferrant

Barri de Sant AntoniBarri de la MurallaBarri dels Kintos’04

Barri del Colomer Barri del Molí d’en Marc Barri de Sant Sebastià

Barri del Carrer Major



Ajuntament de Riudoms 7

 � Juny 2004 � Núm. 16 �

Els barris a Sant Antoni

Explica’ns com vas ser escollida per representar el barri de Sant Sebastià.
Primer vaig anar a la reunió de la ràdio i em van dir que els kintos podrien ser els
hereus i les pubilles del nostre barri. Una de les representants m’ho va demanar i no
vaig dir que no.
Explica’ns com vas ser escollida per representar el nostre poble.
Cadascú portava la banda del seu barri i la mà innocent de l’hereu de l’any passat,
el Jordi Lleó, va escollir un sobre que portava el tros de tela del color del meu barri.
T’ho esperaves?
Sí. Ma mare ja m’havia dit que com que no tenia tratge segur que sortiria. I d’altra
gent del meu barri també m’ho havia dit.
Què significa per tu?
Els kintos som la gent que n’hem fet 18 aquest any i sempre és bonic... Vaig sentir
responsabilitat i si algun cop he de sortir fora del poble, podré representar-lo.
Coneixies l’hereu?
Sí, i tant. Ja fa temps que el conec, des de segon d’ESO.
Què hauràs de fer a partir d’ara ?
La inauguració de la Fira de l’Avellana i pel Beat presentar el ciri de la missa, i per
nosaltres el que faci falta.
Què t’agradaria poder fer com a pubilla?
Poder sortir del poble a algun acte. Un cop van venir els hereus i les pubilles de La
Solana. Anar a La Solana, per exemple.

Explica’ns com vas ser escollit per representar el barri de Sant Antoni.
És el tercer any que m’ho diuen i el segon que dic que sí. Hi havia dos candidats i al final vaig
ser jo.
Explica’ns com vas ser escollit per representar el nostre poble.
La pubilla de l’any passat, la Cori Fabra, va treure la meva cinta d’un sobre. Quina gran
casualitat!
T’ho esperaves?
Sí, al ser el segon any ja m’ho esperava. A part, anava amb texans, camisa i xancletes
perquè venia de la platja i em van fer canviar.
Què significa per tu?
Em fa il·lusió però hauré de demanar festa a la feina per poder estar als actes amb la pubilla.
Coneixies la pubilla?
I tant! Som de la mateixa edat i hem anat a alguna festa junts.
Què hauràs de fer a partir d’ara ?
A part de demanar festa a la feina, intentar no fer gamberrades pel poble perquè ara ja em
coneixen.
Què t’agradaria poder fer com a hereu?
Conèixer més gent.

Alba Palma Galera, pubilla

Pere Carbonell Nissen, hereu

Guanyadors del premi a la millor carrossa

Tots els barris de festa a Sant Antoni

Guanyadors del premi a la millor disfressa

Guanyadors del premi especial

Pubilla i Hereu de 2004

TOTS ELS GUANYADORS:

Premi a la millor disfressa

1r premi disfressa: Barri de La Muralla.

2n premi disfressa: Barri de Molí d’en Marc.

3r premi disfressa: Barri de St. Antoni.

Premi a la millor carrossa

1r premi carrossa: Barri de La Muralla.

2n premi carrossa: Barri de St. Antoni.

3r premi carrossa: Barri de Les Escoles.

Premi especial: Barri d’Avall.
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Reviu les Places a Riudoms

Aquestes primeres setmanes d’estiu  ens ha portat les primeres actuacions
del programa Reviu Les Places 2004: El dimecres 30 de juny vam gaudir
de l’actuació del Cor Ciutat de Reus a la plaça del Barri Ferrant, la qual va
resultar ideal per la seva geometria i acústica. L’actuació va consistir en un
repàs de diferents músiques del món, acompanyades de coreografies
pròpies dels països d’origen de les cançons.

Donat els bons resultats que l’orquestra de l’Escola Municipal de Música
ha aconseguit en els diferents municipis on ha actuat, des de la Regidoria
de Cultura ha volgut donar la oportunitat a aquest grup de joves riudomencs
d’actuar en un certament, com el Reviu Les Places, que any rera any s’ha
anat consolidant. És per això, que el dimecres 7 de juliol van actuar a la
Plaça Mare Cèlia, davant d’uns 300 riudomencs i obtenint una molt bona
acollida entre tots els assistents.

El públic va omplir la plaça del Barri Ferrant.

La plaça Mare Cèlia altre cop, de gom a gom.
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La Unió Europea va prohibir el juny de 2003 la utilització de fustes procedents
de travesses del ferrocarril en l’interior d’edificis, en terrenys de joc, en
parcs, jardins i instal·lacions recreatives i d’oci a l’aire lliure en els quals
existeixi risc de contacte freqüent amb la pell, i en la fabricació de mobiliari
de jardí, entre d’altres usos. Atès que en el nostre municipi hi podria haver
aquest tipus de fustes, caldria que, en cas que aquestes estiguin tractades
amb creosota de quitrà d’hulla se’n revisessin els usos, ja que aquest
producte és perillós quan entra en contacte amb la pell.

Travesses de tren, freqüents als jardins

Riudoms exporta el seu web
A principis de juny, l’Ajuntament de Riudoms va explicar el projecte de pàgina
web a les Jornades Tecnològiques de La Generalitat. La nova pàgina web,
que recentment es va presentar als veïns del nostre poble, va causar un fort
impacte en els assistents a la trobada ja que el seu disseny permet una gestió
fàcil i una actualització diària. Així doncs, el seu model de gestió ha esdevingut un
referent entre diferents municipis que s’estan interessant pel producte.

III Memorial «Antoni Gaudí»

El Pavelló Municipal de Riudoms va acollir el passat 6 de juny el III Memorial
Antoni Gaudí, organitzat pel Club Patí Riudoms, un torneig que va reunir
unes 400 persones i que es consolida any rere any.

Sant Joan a la Plaça de l’Om
El Casal Popular «La Calderera», per celebrar el seu primer aniversari,
va organitzar la revetlla de Sant Joan. La plaça de l’Om es va omplir d’un
centenar de persones que van gaudir d’un sopar entre coets i bengales.
Després de sopar van amenitzar la festa els grups Insane, grup d’indie de
Tarragona, i Soweto, grup de ska barceloní.

Comportament cívic

Resultat eleccions europees

Final de temporada del C.D. Riudoms

El divendres 25 de juny es va celebrar el sopar de final de temporada del  C.D.
Riudoms. El sopar va reunir els jugadors del primer equip amb les respectives
parelles, així com els membres de la junta i el regidor d’Esports de l’Ajuntament.
L’ambient va ser extremadament positiu i es van succeir els aplaudiments i els
crits a favor del club. Per altra banda, es va aprofitar el sopar per a donar a
Ladislao Eche Ladis el guardó de la Revista l’Om al màxim golejador de l’equip.
Finalment es va fer la fotografia de grup per a guardar com a record de l’exitosa
temporada. . . i molta sort de cara a la propera!

El dissabte dia 5 de juny, una actuació incívica va ocasionar que una jove
de 14 anys d’edat es seccionés dos tendons del peu. Alguna persona va
deixar uns vidres a la vorera, fora del corresponent contenidor. També hi
ha hagut qui ha trencat els elements de reg dels jardins municipals i els
que deixen trastos vells al costat dels contenidors. Això són exemples
d’actuacions gens respectuoses amb els altres membres de la nostra
comunitat, que obstaculitzen el dret de tothom a poder gaudir de les vies
públiques, parcs, jardins, etc. Hem de ser conscients que la llibertat porta
aparellada la responsabilitat i hem de respondre dels nostres actes davant
de la resta de la societat. Us recordem que trucant a l’Ajuntament
(977850350) us recollirem gratuïtament els trastos vells.

Els equips locals van sortir victoriosos en tres de les cinc categories:
benjamí, veterans i sènior. Abans de l’entrega de premis es van presentar
els equips del Club Patí Riudoms que competiran oficialment la temporada
2004-2005.

El divendres 23 a les 7h de la tarda es realitzarà la baixada

d’ORNIS (Objectes Rodants No Identificats), s’hi pot escriure

tothom qui vulgui!!! Construïu el vostre vehicle i deixeu-vos

anar per la baixada!  Més informació a www.riudoms.org

Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament.

BAIXADA D’ORNIS
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‘PRESENT I FUTUR DE LES
NOSTRES FESTES’
VERÒNICA TORRES FERRAN

REGIDORA DE FESTES                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ CONDEMNATS A MORT ’

Els representants del Partit
Popular de Catalunya ens sentim
satisfets pels resultats obtinguts
en les passades eleccions del dia
13 de juny.
Donem les gràcies a totes les
persones que ens han donat la
seva confiança, que, amb el seu
vot, han fet possible obtenir
aquests resultats que, avui per
avui, ens converteixen en la
segona força política de

Catalunya.
Les persones que formem part
d’aquest partit no tenim pressa per
aconseguir la governabilitat del
nostre país, Catalunya. Si
comprovem el percentatge de vots
que ha obtingut el Partit Popular de
Catalunya en el transcurs d’aquests
anys, ens adonarem que aquest
sempre s’ha vist incrementat.
D’altra banda, s’ha de tenir en
compte que aquest augment s’ha
produït tot i la pressió constant per
part d’altres opcions polítiques i a
actuacions de grups radicals
consistents en incendis en les

Els arbres tenien que morir, ja fos a
l’entrada de la carretera de Les
Borges (Ermita de Sant Antoni) o uns
metres més avall, a l’Avinguda J. M.
Sentís. Però, ni els més pessimistes
havien previst tanta mortaldat.

Els de Sant Antoni els va salvar la
mobilització popular encapçalada
pels joves. Els de l’Avinguda J. M.
Sentís els va matar la ignorància d’un
grup de mal professionals i mal
polítics.

Anem a pams, busquem els motius,
el perquè.

Les obres de l’Avinguda J. M. Sentís
van començar a principis de la tardor,
època propicia per moure, arrancar
o trasplantar els arbres i més les
varietats de fulla caduca, però no es
va fer.

Ja al principi de les obres es va tenir
poca cura en la protecció dels til·lers,
que van patir cops, pelats,
trencaments del ramatge i

esberlament d’arrels. Van anar
passant els mesos i l’obra anava
lenta, molt lenta, i els arbres és van
anar movent, fins i tot ja ben entrat
el mes d’abril, època més crítica i
de més fort moviment de la sàvia.
Per fi es van acabar les obres i els
maltractats til·lers van començar el
seu calvari: van brotar dèbils i
alguns es van morir. Però ha estat
en la segona brotada, la d’aquest
any, quan els efectes s’han mostrat
més destructius. Molts s’han mort i
els altres tenen un vigor tan escàs
que presagien un mal fi.

Ningú fins ara ha assumit cap
responsabilitat.

Demanar la dimissió del
responsable de les obres de
l’Ajuntament seria exagerat?

Si aquest responsable municipal
tingués una finca de la seva
propietat, hauria trasplantat els
seus arbres el mes d’abril?

La Regidoria de Festes vol fer
a r r i ba r  a l s  r i udomencs  i
r iudomenques la  sat is facc ió
que sent per l’acceptació que
es tan  ten in t  l es  f es tes  de l
nostre poble.

E l  t reba l l  i  l ’es forç  de la
Regidoria, junt amb el de les
entitats que hi col·laboren, es veu
aix í  recompensat  amb la
resposta de la població, fet que
encorat ja  a l  Cons is tor i  a
continuar amb aquesta línia de
treball.

Les festes del Beat, Nadal, Sant
Sebastià, Carnaval, Sant Jordi...,
són esdeveniments recents que
ens han fet viure moments de
conv ivènc ia  i  par t ic ipac ió ,
deixant-nos un regust que ens
convida a continuar gaudint, ara
amb les festes d’estiu.

Els Barris, la festa popular de
germanor per excel·lència, ens fa
sortir al carrer per sopar plegats

i ballar fins a la matinada. De bon
matí, amb gresca i xerinola, per
tots els carrers de la nostra vila,
fem que la nostra festa dels
barris sigui la millor.

Els dies 23, 24 i  25 de jul iol
arr iba la Festa Major de Sant
Jaume. Música, esport,  foc,
a c t e s  r e l i g i o s o s ,  i  c o m  a
novetat, un baixada d’ORNIS
( O b j e c t e s  R o d a n t s  N o
Identif icats), ben barrejat a la
c o c t e l e r a ,  e n s  h o  p o d r e m
prendre tot amb el got of ic ial
de les festes de Riudoms.

Cal  que, ent re  to ts  i  to tes,
participem i visquem les festes
al màxim, com tan bé ho sabem
fer.  Cal  sor t i r  a l  carrer,  cal
mani festar  l ’a legr ia  que
r iudomencs i  r iudomenques
sentim envers la festa. Animeu-
vos, us esperem per gaudir
d’aquests moments de joia i
festa.

El Grup Municipal d’ERC-AM ha
presentat una moció perquè
l’Ajuntament faci una reserva de
terrenys a la zona sud del municipi,
destinats a ubicar-hi una nova
escola de primària i una nova llar
d’infants. ERC creu que l’actual
col.legi d’ensenyament infantil i de
primària, el CEIP, i la llar d’infants
s’han quedat petits i no permeten
absorbir tota la demanda de
població d’1 a 12 anys, una situació
que es reproduirà en anys
successius si atenem a l’estructura
piramidal de la població de
Riudoms.

Aquesta moció no deixa de ser una
crítica als gestors municipals de CiU
i PP, ja que la llar d’infants municipal
va ser inaugurada al final de l’any
1994, dos anys més tard de
l’aprovació de les Normes de
Planejament Urbanístic, que
preveuen un creixement de la
població de Riudoms fins als 8.000-
10.000 habitants. Amb aquestes
previsions escrites no és lògic  que

‘ ANEM A MÉS! ’

nostres seus, retirada de
propaganda electoral, amenaces...
en fi, tot i més.
Davant d’això, em pregunto: on és

la democràcia? És que aquests
«senyors» ignoren què vol dir la
llibertat de pensament ?

Nosaltres respectem totes les
opcions polítiques. Les persones de
bé, valoren l’actuació de cada partit
polític.
Qui sembra vents, recull

tempestes.

Des del Partit Popular de Catalunya
continuarem en la línia que fa uns
anys en vam marcar. El temps ens
donarà la raó.
A nivell local, com a representant
del nostre partit a l’Ajuntament de
Riudoms, formo part de l’equip de
govern. Participo en les decisions
que afecten la transformació que el
nostre poble està experimentant.
Estem en uns moments en què
Riudoms passarà a ser un poble
amb inportant presència industrial,
sense oblidar els nostres arrels:
l’agricultura.

‘ RIUDOMS, MUNICIPI
SOSTENIBLE? ’

es construís una llar d’infants amb
una capacitat inicial per 60 nens i
nenes, que en menys de 10 anys
aquest centre ja hagi patit dues
ampliacions.

Les piràmides de població són una
eina molt valuosa per als governs
locals i la seva anàlisi detallada pot
preveure situacions i evolucions
futures. Per tant, podem intuir que
amb gairebé 1500 habitants entre 0
i 18 anys, l’Institut es quedarà petit,
que amb més de 1300 riudomencs
més grans de 60 anys faltaran
places a la residència o, que si el
poble continua creixent, faran falta
més serveis sanitaris, una altra
depuradora, etc… No es pot
pretendre construir un camp de
futbol de gespa – i que l’hagin de
mantenir les entitats - i, alhora,
deixar sense cobertura serveis tan
bàsics com l’educació, la sanitat, el
medi ambient… A ERC-AM tenim
clar el concepte de municipi
sostenible, però, i l’equip de govern,
ho té tan clar?
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Nou Nou Nou Nou Nou Jutge de Pau SuplentJutge de Pau SuplentJutge de Pau SuplentJutge de Pau SuplentJutge de Pau Suplent

Josep Forcadell serà d’aquí a molt poc temps el jutge de pau suplent de
Riudoms. Aportarà la seva experiència i la seva bona fe per posar pau al
nostre municipi en abscència de la jutgessa.

Des de quan el nostre poble torna a tenir jutge de pau suplent?

Encara no he estat nomenat de forma oficial pel Departament de Justícia
però he estat designat pel Ple de l’Ajuntament del dia 20 de maig de 2004.

Per què has acceptat el càrrec?

Per fer un servei a la comunitat i perquè és una funció que donat el meu
precedent laboral estava cansat de fer de jutge encobert. Coneixo bé el
poble de Riudoms.

Quines seran les teves funcions a partir d’ara?

Del que es desprèn del propi càrrec de jutge suplent hauré de fer la
suplència en absència de la jutgessa titular.

Quines qualitats ha de tenir un jutge de pau?

Posar pau, evidentment.

Què pots aportar?

Bona intenció, experiència dins dels coneixements de les persones del
poble i esperit de servei a la comunitat.

El fet que la gent et conegui ajudarà a resoldre els casos més
fàcilment?

Jo entenc que això pot afavorir la labor. Crec que sí. M’han conegut
en una altra etapa on s’ha vist la meva discreció. Ja saben que no
em poden venir cridant. En el tracte amb la gent que em coneix no
hi ha un fals respecte.

Quina relació mantens amb la jutgessa?

Perfecta. Jo sóc una persona acostada a ella i la respecto i considero
la seva labor d’estima per Riudoms. He sentit a parlar molt bé de la
feina que fa com a jutgessa.

Josep Forcadell, nou jutge de pau suplent

L’Onada Riudoms ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya per a
convertir-se en Establiment Col·laborador del Programa d’Ajuda i Suport a l’Acolliment
Residencial per a les Persones Grans. Gràcies a això, 45 de les 94 places amb les
quals compta el centre, seran de règim públic.

Les persones interessades han de realitzar una sol·licitud davant l’assistent social
del seu poble. Serà el Departament de Benestar i Família de la Generalitat l’encarregat
d’estudiar cada cas i determinar el nivell d’ajuda, total o parcial que s’atorgarà.

Amb aquest acord es compleix un dels principis de la filosofia de L’Onada que
consisteix a oferir places públiques a totes les localitats on presta servei.

Així doncs, amb quotes econòmiques molt modestes es podrà accedir a un servei
de qualitat, modern i personalitzat, no només en la modalitat residencial, sinó també
en el centre de dia.

Encara que l’obertura de places públiques tot just acaba de començar, ja existeix
constància del gran interès que ha despertat aquest servei entre els veïns de la
localitat i pobles propers.

L’Onada Riudoms presenta unes instal·lacions que van dirigides a atendre de forma
integral tot tipus de necessitat que plantegi l’etapa de la vellesa.  En l’edifici, dissenyat
per crear espais sense barreres arquitectòniques  i aprofitar el màxim de llum natural,
s’hi troben situades 49 habitacions, d’entre les quals 3 son suites  (cambres de més
de 25m˝), 4 són individuals i 42 són dobles. Totes elles són molt espaioses i 11 de
aquestes disposen de terrassa pròpia. Les habitacions estan equipades amb llits
elèctrics, matalassos antiescara, baranes, armaris individuals, escriptoris i butaques.

Destaca en aquest modern centre una zona Spa on els avis poden gaudir de
tractaments d’aigua: jacuzzi, hidromassatge, pluvials i vapors essencials per al
tractament d’afeccions respiratòries, entre altres. També compta amb una zona
d’estètica, zones enjardinades i un solàrium de més de 300 m˝.

Cal destacar que el grup de geriatria L’Onada Serveis va guanyar l’any 2003 el 1r
premi a la qualitat en l’atenció a la gent gran que atorga l’Associació Catalana de
Recursos Assistencials, ACRA.

L’Onada Riudoms informa: informa: informa: informa: informa:
oferta de places públiquesoferta de places públiquesoferta de places públiquesoferta de places públiquesoferta de places públiques


