
Ajuntament de Riudoms 1

M

 � Setembre 2004 � Núm. 19 �

1Ajuntament de Riudoms

RIUDO   S
Butlletí d’Informació                       unicipal

  Ordenances fiscals pel 2005

  Inauguració del Prat

  Nit de l’Empresari

 Exposició Josep M. Jujol

   Brigada Municipal,  la feina

 ben feta des del dia a dia

 Comença el curs 2004/2005!

 Millora el preu de l’avellana

 Excel·lent temporada d’Amics

     de Riudoms

 Entrevista a Jordi Mariné

Contingut
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

El Riudoms Empresarial
www.riudoms.org

El nostre fill il·lustre, Joan Guinjoan i Gispert, ha estat

guardonat amb el Premi Iberoamericà de la Música

Tomás Luís de Victoria. Aquest premi és considerat

com el Cervantes de la música, i reconeix la seva

excel·lent trajectòria artística, que va iniciar com a

pianista, i la seva contribució a l’enriquiment del

patrimoni musical.

El premi va ser decidit a l’Havana (Cuba) per

un jurat format per il·lustres personalitats del

món de la música simfònica. Joan Guinjoan ha

sortit guanyador entre un total de cinquanta-

sis compositors finalistes procedents de setze

països iberoamericans. El premi està dotat amb

75.000 euros.

De ben segur que aquest important reconeixement

és un bon preludi de cara a l’estrena de la seva

òpera Gaudí en el Gran Teatre del Liceu, de la

qual en vam poder sentir uns fragments durant la

celebració del 150è aniversari del naixement de

l’altre riudomenc il·lustre, l’Antoni Gaudí.

Joan Guinjoan premiat

‘Amb l ’entrada en funcionament del  pol ígon

industrial «El Prat», Riudoms fa un nou pas cap

a la diversificació econòmica del municipi.

La  imp lan tac ió  de  les  zones  indus t r ia l s  al

municipi obre la possibilitat de treballar prop de

casa i desenvolupar la carrera professional en

diferents sectors empresarials’     PÀGINA 3

Nit de l’Empresari 2004

Inauguració del polígon «El Prat»
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EL PLA D’ASSISTÈNCIA
MUNICIPAL (PAM)

La Diputació de Tarragona dóna suport als ajuntaments de

diverses maneres, una d’elles és el PAM.

Consisteix en una ajuda econòmica quadriennal distribuïda entre

tots els municipis de la província en funció del nombre d’habitants

i algun altre índex corrector.

Per aquesta legislatura el PAM aportarà a Riudoms 259.514

euros, (43.179.544 ptes).

A proposta de l’equip de govern, el Ple de l’Ajuntament va aprovar

distribuir aquests diners entre dues obres molt necessàries:

1) La rehabilitació de la Casa de la Vila, principalment la teulada

i la golfa, que estan en unes condicions molt precàries degut al

munt d’anys que no s’hi han fet obres (a la golfa encara hi ha les

pissarres pintades a la paret de quan funcionava com escola de

primària i les cabines de fusta de l’antiga emissora de ràdio, i la

teulada necessita un sanejament íntegre que elimini les goteres

i millori l’aïllament.)

2) La urbanització del tram del Passeig dels Germans Nebot que

va des de la carretera de Cambrils fins el Rieró de Sta. Eulàlia.

Al no haver obtingut l’ajuda del FEDER, hem decidit destinar una

part de la subvenció de la Diputació a resoldre urbanísticament

el problema de la barriada Ferrant i de la zona industrial propera.

Són dues noves actuacions que aviat s’afegiran a les millores

municipals que any rera any esdevenen realitat al nostre poble.

                                           Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Ordenances Fiscals pel 2005
El Ple de l’Ajuntament del mes de setembre ha aprovat les noves ordenances fiscals que regiran l’any 2005.

Després de l’anàlisi del funcionament dels diferents serveis i de l’estudi econòmic que recull els costos i els

ingressos que ocasiona cada servei municipal i les previsions per a l’any que ve, seguirà un any més la política de

contenció fiscal, de manera que la majoria dels conceptes tributaris es mantindran com enguany i solament uns

quants hauran d’augmentar els seus preus dintre d’uns marges moderats que oscil·len entre el 2% i el 10%. Cal

tenir present que alguns d’aquests que pugen, feia anys que estaven congelats.

 Aquest és el resum:

� HORARIS DELS SERVEIS

Oficines Municipals. c/ Major, 52.
De dilluns a divendres, de 10h a 14 h.

Casa de Cultura Antoni Gaudí i Cornet.
c/ del Beat, 73.
* Biblioteca Municipal. De dilluns a divendres,
de 10h a 14h (dilluns al matí tancat) i de 17h a
21h. Dissabte, de 10 a 13h.
* Punt d’Informació Juvenil (PIJ). De dilluns a
divendres, de 18h  a 20.30 h.
* Telecentre (accés lliure a internet). De dilluns
a divendres, de 10h a 14h i de 18h a 20.30h
(dilluns al matí tancat)

Serveis municipals (Antiga Cambra Agrària).
c/ del Raval Sant Fracesc, 21.
* Serveis Socials. Dilluns i dijous, de 10h a 12h
* Jutjat de Pau. De dilluns a dimecres, de 10h a 14h
  Jutgessa de Pau: Dilluns, d’11h a 13h; dime-
cres, d’11h a 12h.
* Oficina d’Atenció de la Guardia Civil, cal
trucar prèviament a la Guàrdia Municipal de
Riudoms (609 90 20 90) per concertar hora i
poder fer més fàcilment la denúncia davant la
Guàrdia Civil.

Escola Municipal de Música. c/ Travessia
de l’Hospital, 1. De dilluns a divendres, de 17h
a 19h.

Pavelló Municipal. c/ de Salvador Espriu,
s/n. Reserva de les instal·lacions al telèfon
977 76 84 34.

Casa Gaudí. c/ Raval de Sant Francesc, 14.
Octubre a Març: només grups concertats
Abril, maig, juny i setembre: dissabtes i
diumenges de 12h a 14h.
Juliol i agost: de dimarts a dissabte d’11h a 14h i
de 17h a 19h i diumenge de 12h a 14h.
Telèfon de contacte 977 85 16 10
 Mail: fundacio.gaudi@riudoms.org

CANVIENNO VARIEN

- Impost de Béns Immobles (IBI) d’urbana
- Impost de Béns Immobles (IBI) de rústica
- Impost de Construccions i Obres
- Expedició de documents administratius
- Cementiri
- Obertura d’establiments
- Clavegueram
- Bàscula pública
- Aprofitament del domini públic
- Llar d’infants
- Guals i vorades
- Plusvàlua
- IAE

- Preu del menjador escolar 5%
- Llicències urbanístiques 10%
- Escombraries 2%
- Retirada de vehicles amb grua 10%
- Lloguer parades al mercat 5%
- Aigua 3% primer tram, 6% segon tram i 10% el
   tercer tram
- Ensenyaments musicals entre un 4%  i un 10%
- Vehicles 2%
- Pavelló 25 cèntims d’euro/hora els petits i joves,
  50 cèntims d’euro/hora els grans i 5 euros/hora
  els clubs de fora vila.
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Inauguració
del Prat
La inauguració del Prat representa un fet tangible del procés de

transformació profunda que experimenta Riudoms en els darrers anys.

Els 32 km2 del nostre terme municipal, destinats eminentment a

l’agricultura, fa anys que no són suficients per donar feina a tots els

riudomencs i, per tant, no poden garantir uns ingressos adequats al nivell

de vida actual per a totes les famílies del poble.

Per això cal que una petita part d’aquest terme aculli activitats empresarials

creadores de llocs de treball i de riquesa per a tots aquells que, per vocació

o per necessitat, volen guanyar-se la vida amb ocupacions diferents de

l’agricultura.

El Prat és un exemple del resultat de la col·laboració entre l’Ajuntament i

els propietaris. És un pas endavant cap a la diversificació de les fonts

d’ingressos familiars i municipals.

L’acció de govern de l’Ajuntament respon a la voluntat política de fer poble,

de construir Riudoms adaptant el lema de Jordi Pujol «Construir

Catalunya». L’expresident de la Generalitat és qui millor personifica la

nostra trajectòria cap a la meta del benestar i progrés.

El Prat corona simbòlicament la trilogia d’allò que nosaltres entenem com

a pilars fonamentals del Riudoms del futur, el treball, la formació i el
lleure, representats per les tres inauguracions que Jordi Pujol ha fet a

Riudoms, aquest polígon, l’institut i el pavelló.

Nit de l’Empresari
Una nodrida representació dels empresaris riudomencs es van trobar el

passat 25 de setembre per a celebrar la 5a Nit de l’Empresari que va

organitzar l’Associació d’Empresaris de Riudoms, amb el suport de

l’Ajuntament. Ambientat per l’ocasió, el Pavelló d’Esports Municipal oferia

una imatge ben diferent a la que és habitual.

El sopar, que va ser presidit per l’expresident de la Generalitat el Molt

Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley i la seva esposa Marta Ferrusola, va

servir per a intercanviar experiències i opinions entre els diferents

exponents de l’empresariat local. Per altra banda, durant el transcurs de

la nit es va fer lliurament de les distincions d’aquest any. Mototaller Olesti,

Flequers de Riudoms CB, Fiterm SL  i Margarida Mallafré («Ca la

Borrassa») van ser els distingits.

En el torn de parlaments, el president de l’Associació d’Empresaris de

Riudoms, Pau Gavaldà, va fer especial èmfasi en la funció principal de

l’associació: ...ser un punt de referència per a les empreses i que junts

seguim avançant per millorar la situació del poble. Per la seva banda,

l’Alcalde de Riudoms, Josep M Vallès, va destacar la importància de la

diversificació econòmica i aconseguir així un major ventall d’opcions pels

riudomencs. Finalment, l’expresident Pujol va animar als presents a

continuar amb força la tasca diària que desenvolupen des de les seves

empreses, així com a unir esforços per aconseguir objectius comuns.

Mototaller Olesti , distinció al Jove  Emprenedor
El taller va començar l’activitat l’any 1984 al carrer Sant Tomàs i dos anys

més tard obre la botiga. L’any 1996 es trasllada a la Muralla de la Font Nova,

on gaudeix d’unes instal·lacions més espaioses i modernes. El fundador de

la botiga és en Xavier Olesti i Calvet, persona molt activa i implicada en

l’organització de moltes activitats que es desenvolupen a Riudoms.

Flequers de Riudoms CB, distinció a l’Entesa Empresarial
El 18 d’abril de 1955 l’Antoni Cros, l’Antoni Cruset, el Pere Jansà, l’Antoni Guinjoan i el

Lluís Alsina, van fundar la cooperativa de flequers. L’1 de maig del mateix any s’inaugura

Moment durant l’acte d’inauguració del Prat.

Visita a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí.

el forn, situat a l’Av. Pau Casals, el qual continua en funcionament en l’actualitat, i on hi

treballen els descendents dels que en foren els fundadors. Així doncs, gairebé 50

anys compartint instal·lacions, treballant conjuntament i elaborant un bon grapat de

productes tradicionals que han anat donant prestigi a aquest gremi.

Fiterm SL, distinció al Creixement Empresarial
Tècnics en tancaments Fiterm fou creada l’any 1993 pels senyors Joan

Manel Salvador, Antoni Pintaluba i Joan Langa. Fiterm és una empresa

especialitzada en l’elaboració i instal·lació de tancaments d’alumini i PVC i

ofereix els seus productes i serveis a clients tan de la demarcació de

Tarragona com de Barcelona. L’empresa, que inicialment comptava amb

dos operaris i unes oficines a Reus, es traslladà el 2001 a una nau de

1.000m2 ubicada al polígon industrial «El Prat». Actualment l’empresa compta

amb un equip humà de quinze professionals.

Margarida Mallafré i Gispert, distinció a la Continuïtat Empresarial
«Ca la Borrassa» fou fundada l’any 1927 pels avis de l’actual propietària. Sempre

s’han dedicat a la venda al detall, des de queviures, regals i altres articles fins a

premsa i revistes de tot tipus, seguint l’estil de la primera generació. «Ca la

Borrassa», des de la seva obertura fins els nostres dies, ha estat un negoci

familiar molt estimat per tots els membres de la família que hi ha passat, i ens

consta que ja estan inculcant l’estima pel comerç a la quarta generació que puja.

El M. Hble. Sr.
Jordi Pujol i
Soley va fer el
lliurament de
les distincions
als guanyadors
d’enguany.
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Exposició Josep M. Jujol
El passat divendres 1 d’octubre es va inaugurar l’exposició Josep

M. Jujol a les comarques de Tarragona, una visió de Joan

Alberich. Aquesta exposició pretén acostar a Riudoms una nova

visió de la vida de l’Antoni Gaudí, aquest cop mitjançant l’obra de

Josep M. Jujol a les comarques de Tarragona, que tot i ser molt més

jove que Gaudí, va compartir experiència i projectes amb el nostre

riudomenc il·lustre.

Així doncs, amb aquesta mostra s’ha volgut posar en relleu algunes

d’aquestes relacions que van enriquir a tots dos arquitectes i que, com és

lògic, per edat i per mestratge, havia d’exercir una notable influència sobre

el deixeble. L’exposició aprofita  l’excel·lent obra fotogràfica de Joan Alberic

per a mostrar aquestes relacions, però no contemplades com una còpia o

una imitació entre un arquitecte i l’altre, sinó com una conseqüència natural

en el seu procés creador.

Brigada Municipal, la feina
ben feta des del dia a dia

Un cop finalitzat l’acte inaugural, els assistents van poder vi-
sitar l’exposició.

Cicle de xerrades
El passat dilluns, 20 de setembre, la regidoria de sanitat va organitzar, dins

del cicle de xerrades d’educació sanitària, la conferencia sota el títol: «Malaltia

d’ Alzheimer: principal causa de demència senil», a càrrec del Dr. Marcel

Rosich i Estragó, metge especialista en Neurologia, Cap del Servei de

neurologia , responsable de la Unitat de Demències i Director de l’ Àrea

Sociosanitaria del Grup Pere Mata.

Durant la seva intervenció el Dr. Rosich, d’una manera planera, va donar

tota classe d’explicacions vers la malaltia i també uns apunts dirigits

explícitament als cuidadors i familiars del malalt. Per la seva banda el  regidor

de sanitat i  benestar social Sr. Margalef  va  donar informació  puntual de

les  ajudes a que es pot optar mitjançant la intervenció de serveis socials.

L’ acte va comptar amb una notable presencia d’ assistents que van poder

fer tota mena de preguntes, totes elles prou importants.

Aquests darrers dies s’ha detectat i arreglat una important fuita d’aigua
a la Plaça de l’Església, la qual havia originat ràpidament un forat de
tres metres per quatre d’amplada i tres de fondària. La immediata
intervenció dels membres de la Brigada Municipal va permetre que
no hi hagués importants desperfectes i que ràpidament es pogués
reemprendre el subministrament d’aigua potable.

Són moltes les necessitats i urgències que tot sovint es donen en el dia a

dia del nostre poble. La brigada municipal, constituïda per professionals de

diferents sectors, dóna resposta a aquestes necessitats. Des de la

pavimentació de camins fins a les obres de manteniment de les

dependències municipals, manteniment de la xarxa d’aigua potable i

clavegueram, servei de jardineria, neteja viària, recollida de voluminosos.

Durant aquest darrer mes la brigada ha fet les obres d’adequació de la

nova aula de la Llar d’Infants, ha arreglat els desperfectes en la via pública

a causa dels aiguats, ha fet una intensa campanya de desratització

(urbantizació Moli d’en Marc, Barri Ferrant,  Muralla de la Font Nova

i final del barranc del Recreo), ha repintat i actualitzat la senyalització

horitzontal així com la instal·lació de nous senyals verticals, s’ha sanejat

la planta baixa de l’Escola de Música, etc.

Moltes vegades, la professionalitat i la ràpida intervenció de la Brigada

Municipal per a garantir la continuïtat dels serveis públics, fa que les

seves actuacions passin desapercebudes als ulls dels veïns. Des d’aquí

un reconeixement públic per la bona feina feta!

La regidoria de sanitat de l’Ajuntament de Riudoms, us
informa de que com tots els anys, durant aquest mes
d’octubre començarà la Campanya de Vacunació de la Grip
en tot el Municipi, que esta dirigida a tota la població major
de 60 anys, pacients amb patologia crònica i col·lectius
dedicats a serveis públics i d’atenció a la població.
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Comença el curs 04/05!
Tot seguit, us detallem les novetats que a Riudoms han tingut lloc

darrerament, en matèria d’ensenyament:

Llar d’infants Municipal «Picarols»
- Vist l’augment de pre-inscripció d’1-2 anys, es van fer reunions amb els

pares afectats. Es va aconseguir que el Departament d’Educació es

comprometés a augmentar la capacitat legal de la Llar d’infants. Durant

l’estiu, l’Ajuntament ha condicionat una aula de les Escoles Velles per oferir

el servei a les famílies que en una primera instància s’havien quedat sense

plaça pública. Aquesta nova aula està equipada amb els mateixos

equipaments que les aules de l’edifici principal i la nova educadora és la

Sònia Tudela. Ara, la nostra Llar dóna servei a més de cent famílies.

- La nova directora de la Llar és la Loreto Conesa, que fins ara havia sigut

la directora de la llar de Les Borges. Des de d’aquí li donen la benvinguda!

- Durant l’agost, s’ha millorat la Sala Polivalent: cobriment de les parets

amb material aïllant, calefacció, millora de la ventilació i millora de la

il·luminació.

- Aquest curs no existeix la matrícula a mitja jornada, donat que les

educadores estan contractades a jornada completa i ara la matrícula dóna

dret a poder gaudir d’aquest servei durant tot l’horari d’obertura, sense

possibilitat de que cap altre alumne pugui ocupar aquella plaça, tal com

marca la normativa.

- Per adaptar-se millor a les necessitats laborals de les famílies, s’ofereix

una nova ampliació horària: entre les 12,30h i les 13,30h.

- Durant el curs, s’oferiran unes xerrades, a càrrec del Dr. Bilbao, pediatre

del CAP de Riudoms. El dia 8 de setembre, coincidint amb la presentació

del curs, el tema tractat va ser «El període d’adaptació a la Llar d’infants».

CEIP Beat Bonaventura
- El menjador escolar, gestionat per l’Ajuntament, ha donat servei des del

primer dia de curs, cosa que permet conciliar millor la vida laboral  i familiar.

- L’AMPA del Col·legi ofereix un ampli ventall d’activitats extraescolars. Podeu

consultar aquesta oferta a la pròpia AMPA i al web de l’ajuntament:

www.riudoms.org

IES Joan Guinjoan Gispert
- La nova directora és la Maria Teresa (Tessa) Molas, que compta amb el

suport d’una nova Junta que s’enfronta al càrrec amb molta il.lusió.

Què poden fer els nostres joves?

ESPLAI DEL CASAL

AMICS DE RIUDOMS

CEIP BEAT BONAVENTURA

IES JOAN GUINJOAN

EDATENTITAT ACTIVITAT HORARI
A partir dels 5 anys Esplai d’hivern i colònies d’estiu Cada dissabte a la tarda

De 12 a 16 anys Básket, taekwondo, handbol i futbol

Cursos de salvament i socorrisme,
i curs d’iniciació a la natació

Dimarts i dijous a la tarda

A partir de 8 anys i que
sàpiguen nedar

D’octubre a juny els
dimarts, dijous i dissabtes

A partir dels 3 anys

CENTRE D’ESPORTS A partir de 5 anys Handbol Dilluns i divendres a la
tarda, i dissabtes al matí

CERAP De 8 a 12 anys Iniciació als escacs Diumenges a la tarda
durant febrer i març 2005

ESCOLA FUTBOL BAIX CAMP De 3 a 19 anys Escola de futbol. Entrenaments de
dilluns a divendres, i partits
oficials els dissabtes

Tota la setmana

CLUB PATÍ RIUDOMS

- Un grup d’alumnes ha realitzat un intercanvi amb un institut de Suècia.

Ara, durant aquest octubre, un grup d’alumnes suecs els tornarà la visita,

intentant integrar-se durant uns dies en la nostra manera de viure.

Taller d’Ocupació 2004
- Ha començat, com en els darrers cursos, un Taller d’Ocupació, d’un any

de durada. Té àmbit comarcal i la seva seu és a l’edifici de les Escoles

Velles. Aquests cursos intenten oferir als seus alumnes les màximes

oportunitats per inserir-se en el món del treball. L’alumnat són dones

aturades majors de 25 anys. Hi ha dues modalitats: «Viverisme» i

«Treballadora familiar», dues feines per a les quals hi ha, en la nostra zona,

una demanda laboral que va en augment.

Escola Municipal de Música de Riudoms.
- S’ha sanejat i pintat la planta baixa de l’actual edifici, així com altres millores

de manteniment interior. Els Serveis Tècnics Municipals, escoltant les

aportacions del professorat, han dissenyat la distribució interior de les dues

plantes del nou edifici de l’Escola de Música.

- El professorat està treballant en les activitats per aquest curs. Cal destacar

la tornada de l’intercanvi de les alumnes del Cor Jove, que van anar, el curs

passat, a Vitòria. S’està treballant en altres sortides i intercanvis, amb la

il·lusió que siguin tant profitoses com les del curs passat.

- S’ha ampliat el servei d’administració. Hi ha una administrativa cada tarda,

i també s’ha incrementat la dedicació de l’equip directiu a les tasques

d’organització del centre.

A partir dels 3 anys Escola de hoquei. Entrenaments i
partits oficials

Dimarts, dijous i dissabte  a
la tarda

* a www.riudoms.org hi trobareu els telèfons de contacte de les diferents entitats, així com una descripció més acurada d’aquestes.

Loreto Conesa, la nova directora de la Llar.

Podeu consultar a
www.riudoms.org

Esportives i altres
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Aquesta temporada Ona Riudoms, la Ràdio Municipal, disposa de més

mitjans que mai, per això:

- Si estàs interessat/da en participar en el món de la Ràdio en tota la

seva dimensió com a tècnic de so, locutor, coordinador de programes,

servei discogràfic, guionista, publicitat, informatius...

- Si tens suggeriments, idees, inquietuds, ganes d’expressar-te, fer

moltes amistats ...

T’oferim poder participar d’una experiència única i molt enriquidora.

Envia un e-mail a: onariudoms@vodafone.es, o truca al 977 85 02 70

i dona les teves dades, nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

Fes ràdio amb Ona Riudoms Millora el preu
de l’avellana
Aquests dies està acabant la collita de l’avellana. Hi ha motius per pensar

que, tot i la greu crisis viscuda, l’estat d’ànim dels productors d’avellana

riudomencs ha millorat. El motiu? La situació de l’avellana a la campanya

actual és millor que la de les campanyes anteriors. L’exportació del principal

productor mundial, Turquia, s’ha reduït en un 17% el que va d’any, passant de

240.000 a 200.000 tones, mentre que el preu al mercat mundial, ha augmentat

dels 2,30 dòlars/kg-gra als 3,90 dòlars/kg-gra, de mitjana.

Les previsions de collita són la principal causa de l’evolució del mercat. La

cooperativa estatal turca ha anunciat que ha esgotat els seus estocs de la

campanya passada i els més optimistes situen la collita d’enguany en una de

les més baixes des del 1997 (400.000 tones), cosa que comportarà una

disminució de l’oferta i una tendència alcista dels preus.

Aquesta bona notícia ens congratula i ens anima a seguir recolzant

l’agricultura i els pagesos de Riudoms, treballant fort, costat a costat, en la

promoció d’aquest producte tan nostre, a través de la Fira de l’Avellana i en

qualsevol altre oportunitat en que la puguem ajudar.

Els dies 10, 11, 12 i 13 de juliol Amics de Riudoms va participar en els

Campionats d’Espanya d’estiu de la categoria juvenil i júnior. La categoria

juvenil femenina va aconseguir la 5a posició final. Individualment, la Noemí

Solanellas va aconseguir la 2a posició en banderes i la tercera en esprint

platja. La Magda Haro la 3a en maniquí aletes i socorrista i la 4a posició en

supersocorrista. La Isabel Gómez va aconseguir la 5a posició en esprint platja,

la 8a posició en banderes i la 9a en taula de rescat. La Raquel Chicote va

obtenir la 10a posició en banderes i la 12a en esprint platja. A més, juntament

amb l’Anna Domènech va aconseguir la 2a posició en el relleu d’esprint platja.

El dies 16, 17 i 18 de juliol l’equip infantil i cadet va participar en els Campionats

d’Espanya d’estiu. En la categoria cadet masculina l’Ivan Gertrudix va

aconseguir la medalla d’argent en el rescat de taula, la 4a posició en rescat

de platja i la 10a en rescat amb taula. En la categoria cadet femenina l’Elba

Magan va aconseguir la 10a posició en maniquí aletes i rescat de taula, i

l’Aura Fontgivell la 12a en rescat de taula. A més, en el relleus que van participar

van aconseguir la 3a posició en maniquí aletes i tub de rescat, i la 4a en tirants

i el 4x12,5 maniquí. En la categoria infantil femení la Clara Fontgivell i l’Anna

Bonet van obtenir la 3a posició en el relleu de tub. En categoria masculina,

l’Isaac Gómez, l’Edgar Parreu, el Jordi Segú i el Jordà Segú van obtenir la 6a

posició en el relleu de tub de rescat i la 7a en tots els altres relleus. A més, la

categoria masculina va obtenir la 5a posició final.

En el Campionat d’Espanya absolut que es va celebrar a Cadis, la Isabel

Gómez va obtenir la 6a posició en banderes i es va classificar per la final de

rescat de taula. La Noemí Solanellas va aconseguir la 4a posició en banderes

i la 11a en esprint platja, en relleus, juntament amb la Magda Haro i l’Anna

Domènech va aconseguir la 6a posició en esprint platja i la 7a en el relleu

combinada, el relleu de tub i el rescat de taula.

Excel·lent temporada d’Amics
de Riudoms

A més, els nedadors d’Amics de Riudoms: Isabel Gómez, Isaac Gómez,

Elba Magan, Ivan Gertrudix,  Aura Fontgivell i Jordi Segú van ser convocats

per participar en una concentració de la selecció catalana a Hossegorg

(França).

L’entrenador d’Amics de Riudoms, en Josep M. Vidal Vidal, va participar en

els Campionats del Món Rescue 2004 que es van celebrar a la ciutat de

Viareggio (Itàlia), gràcies a la col·laboració del CN Banyoles i l’Ajuntament

de Riudoms. Va participar en la prova del 90 esprint, en la qual es va

classificar per a quarts de final, obtenint la 36a posició final. També va

participar en el relleu del 4x90 sprint (Arboix, Vila, Capellas i Vidal), en el

qual un error en el canvi de testimoni va impedir que poguessin optar a un

bon resultat. L’equip format per Rut Casanovas, Annabel Navío, Raquel

Ramio, Mireia Mercadé (neboda de mossèn Pau Mercadé), Laura Olivas,

David Capellas,  Artemi Vila, Jaume Arboix i Josep M. Vidal, i dirigit per la

Rut Casanovas i en Jordi Jerez, van obtenir la 59a posició final, sent el

primer club català per davant del CN Tarraco i CN Kallipolis.

La Isabel Gómez, la segona començant per l’esquerra,
competint al Campionat d’Espanya absolut celebrat a Cadis.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per valor
de 6.000 euros al Patronat Municipal de la Fira de l’Avellana, així
com 1.200 euros per la festa de l’Oli i 1.200 euros per les sortides
educatives de l’Escola de Música Municipal.
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‘  QUI PORTA RIUDOMS A
PRIMERA LÍNIA? ’

JOSEP M. CRUSET DOMÈNECH

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ
O BUTLLETÍ POLÍTIC DE CIU
I PP? ’

Al butlletí de juliol, veiem a la pàgina 2

tot un full on l’Alcalde es dedica a criticar

les actuacions del PSC i d’ERC fora de

l’espai dedicat als grups polítics.

Recordem novament que el butlletí

municipal disposa d’un espai on els

quatre grups polítics donen la seva

opinió envers l’actuació pròpia o del

Consistori. L’art. 11 de les bases

reguladores diu que «Cada butlletí
destinarà un espai específic per a
cada grup polític municipal. Aquest
espai serà idèntic per a tots els
grups (...)». I al Ple del 20 de març de

2003, on es van aprovar aquestes

bases l’Alcalde va dir: «(...) s’ha (...)
d’assignar un TEMPS IGUAL per a
tots els grups polítics (...)».

Al butlletí d’agost, de nou a la pàgina 2,

algú altre del Govern intenta confondre

la gent dient que Riudoms no ha rebut

cap ajuda dels fons europeus (FEDER)

i insinuant que la culpa és del Govern

de la Generalitat i concretament culpa

al diputat del PSC, Francesc Vallès, i al

senador de l’Entesa Catalana, Lluís

Aragonès. Però no diu en cap moment

que les ajudes que ha rebut Riudoms

directament de la Generalitat
(PUOISC) han augmentat ara que el

Govern és d’esquerres (PSC, ERC i

IC-V), en comparació amb les que va

donar CIU a l’últim PUOISC.

Ah! I si tant li preocupava realment el

problema que pateixen a les parcel·les

Ferran, podria haver ficat la

continuació del passeig dels Germans

Nebot en el primer lloc de les

convocatòries d’anys anteriors i ara

ja estaria fet, i no haver esperat fins

aquest any que  hi ha hagut l’ampliació

de la Unió Europea i això ha fet que

disminuïssin les ajudes que rebrà

Espanya en favor dels nous països

que s’han incorporat.

Ja ni ha prou d’utilitzar el Butlletí per

fer oposició de l’oposició, això ja ho va

fer el PP a Espanya i així els hi ha anat.

El deure d’un Govern és governar i

respondre al control de l’oposició i dels

ciutadans.

No es pot utilitzar el Butlletí  Municipal

per fer-lo servir d’eina de propaganda

de CIU. Si volen fer una revista de

partit que se la paguin ells, com fem

els altres!

La inauguració del polígon

industrial El Prat ha representat

una important actuació urbanística

feta per cooperació entre els

propietaris dels terrenys i

l’Ajuntament de Riudoms. Amb

aquesta fórmula l’ajuntament és

l’impulsor del projecte i assumeix

la gestió dels diferents tràmits que

s’han de realitzar, mentre que els

propietaris dels solars assumeixen

les despeses d’urbanització.

Amb la inauguració conclouen

mesos d’ intensa feina i  les

expectatives es converteixen en

realitats: Riudoms està, per una
raó més, a primera línia dels
municipis capdavanters de la

província. Ara, amb l’oferta de

terrenys industrials per tal que

empreses de primer nivel l

s’instal·lin en el nostre municipi.

Vàrem creure convenient convidar

a la inauguració una personalitat

que hagi estat rel levant per

Riudoms i, sense cap mena de

dubte, Jordi Pujol i Soley ho ha

estat. Tothom reconeix que durant

el seu mandat ha tingut una

sensibilitat especial cap els petits

municipis de Catalunya i

Riudoms s’ha vist sempre molt
beneficiada per les actuacions
de l’anterior govern de la
Generalitat.

A Riudoms hem assolit una nova

fita històrica. El primer polígon

industrial del poble és una realitat

que s’afegeix a les moltes que

hem anat fent possible des de la

nostra responsabilitat de govern.

Un cop més, es posa de manifest

que la feina ben feta, la
dedicació i l’esforç de l’equip
de govern aporta valor afegit
al nostre municipi.

Deixem aquest espai en blanc  com

a protesta per la manca de llibertat

d’expressió del Butlletí Municipal de

Riudoms. Properament rebreu més

informació, ja sigui a través del

nostre  butlletí, l ’Esquerra de

Riudoms, ja sigui a través de

l’Assemblea d’ERC-AM  del proper

mes d’octubre, oberta a tots els

riudomencs i totes les

riudomenques.

‘ DECISIONS IMPORTANTS ’

La coalició de l’equip de govern del

nostre Ajuntament, formada per

Convergència i Unió i el Partit

Popular de Catalunya, ha sabut

trobar la manera més avantatjosa

per tal de crear habitatge de
protecció oficial.

Tots els partits polítics parlàvem

d’habitatge de protecció oficial.

Nosaltres complim el programa

electoral.  Construirem habi-
tatges i, a més, els adjudicarem.

L’equip de govern ha sabut trobar

el sistema per fer realitat aquesta

assignatura pendent que

arrossegava des de fa molts anys.

La creació d’un organisme
autònom municipal ens permetrà

agilitar aquest projecte.

Segurament algun partit polític

intentarà desqualificar aquest

projecte, com sempre han fet.

Nosaltres, com a persones

responsables, no podem permetre

que aquests habitatges es facin i

s’adjudiquin a persones que no

estan empadronades al nostre

municipi.

A primers de l’any vinent, en

aquest butlletí, ja es dirà la data

en què es podrà fer  la

corresponent sol·licitud d’ins-

cripció.

L’equip de govern ens sentim

satisfets perquè començarem a

recollir els fruits de la nostra feina.
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Entrevista a Jordi Mariné,
president de la Cooperativa
Agrícola de Riudoms

Des del mes passat, Jordi Mariné Gallisà és el nou president de
la Cooperativa Agrícola de Riudoms. Té 50 anys, és pagès, està
casat i té dues filles. Ha col·laborat en la vida associativa de
Riudoms i  és un dels membres més antics del  Comitè
Organitzador de la Fira de Sant Llorenç i de l’Avellana.

Què esperes poder aportar com a nou president?

Volem funcionar més com una empresa, fent que un o dos membres

de la Junta siguin els responsables de cada secció. Així, en la reunió

de junta, cada 15 dies, ja es porten els problemes embastats per trobar

la millor solució. En l’organització de la Fira, el funcionament és

semblant, doncs cadascú treballa en la seva responsabilitat i en la

reunió general s’exposen els temes. En la nostra Cooperativa, cada

vegada hi ha més temes, i si aconseguim que l’equip funcioni, serà

molt millor per a la casa.

Quins altres objectius teniu?

El primer objectiu és obrir la nova Agrobotiga en el nou local de la Plaça

del Portal. També es vol potenciar més la Caixa Agrària i Secció de Crèdit.

Els pagesos cada dia tenim més papers i documentació administrativa.

Voldríem que tots els socis ho gestionessin a través de la Cooperativa:

tramitar la DUN, els plans de millora, les targetes del gas-oil, etc.

Qui forma la Junta actual?

La formen 11 persones, perquè no hi pugui haver empats. Com a

president, jo mateix, el vice-president és Josep M. Bages Gispert, el

tresorer Joan Crusells Salvat, el vice-tresorer Josep M. Gili Trill, la

secretària Anna M. Moragas Rovira, la vice-secretària M. Dolors Pérez

Tartajo, els vocals són Salvador Pujol Gil i Marc Moragas Crusells i els

interventors de comptes són Josep Ferré Jansà, Antoni Toda Ferran i

Jaume Caparó Moragas. Aquest any també s’han aprovat els nous

estatuts per tal d’adaptar-los a l’actual legislació. Properament assistirem

a un curs de formació per a dirigents de cooperatives, per posar-nos al

dia i millorar la manera de dirigir-la.

Quina és la implicació de la Cooperativa en la millora de la pagesia?

S’intenta donar el més bon servei possible als quasi 400 socis que formen

l’entitat. Cada any es fan cursets i activitats pels pagesos i familiars, a

través de la Federació de Cooperatives o organitzats per nosaltres

mateixos. N’hem fet de d’informàtica (sempre té molt d’èxit), de tast de

vins, d’aplicació de productes fitosanitaris, ... i intentarem fer-ne de nous.

Quina relació manteniu amb l’Ajuntament i les altres entitats locals?

Amb l’Ajuntament molt bona. Col·labora amb l’entitat en diferents

aspectes i properament en la Festa de l’oli nou de Riudoms. Nosaltres

participem a la Fira i en els tractaments herbicides dels camins del poble.

Amb les entitats locals, col·laborem amb totes les activitats que ens ho

demanen amb el que podem.

Com valoreu l’actual collita d’avellana?

Aquesta campanya ha estat bona. Hi ha hagut una bona quantitat i qualitat

d’avellana, el preu està bé, fa molt bona lliura en general(68, 70). La

temporada va començar plovent, però cap al final, ha fet molt de bo i

s’han assecat. Al menys, aquest any, no plorem!

I la d’oliva, com es presenta?

Ara hem començat la collita d’olives arbequines de taula. Només els

primers sis dies ja n’hem fet 50.000 kg. És un bon començament, l’oliva

és grossa i té més valor. Cap a l’última setmana d’octubre començarem

la campanya per les olives per fer oli d’oliva. Un aspecte a destacar és

que cada any s’incrementa la quantitat d’oli verge extra que venem envasat

al detall, ja que la clientela ens és fidel, degut a que sap apreciar la

qualitat de l’oli d’oliva de Riudoms i els efectes beneficiosos per a la

salut i les virtuts que té aquest oli respecte altres olis refinats o de llavors.

Què ens pots avançar, de la tercera Festa de l’Oli Nou?

Serà durant el matí del proper diumenge 14 de novembre. L’any passat

va ser tot un èxit, doncs va coincidir amb la festa de la Denominació

d’Origen Siurana, de la que en formem part conjuntament amb les altres

cooperatives i molins de la zona. Enguany, s’oferirà un esmorzar popular

a base de pa torrat, embotits i arengades, tot per fer el tast de l’oli nou.

També volem fer un concurs de fotografia, i a nivell de Riudoms, un

concurs de dibuix pels alumnes del col·legi. La Colla gegantera també

participarà en la festa. Animo a tothom a que vingui a les noves

instal·lacions de la Cooperativa a esmorzar, a tastar l’oli nou i gaudir de

l’esforç dels pagesos de Riudoms, i que aprofiti!

Al web de l’ajuntament, www.riudoms.org, podeu consultar la
relació d’aspirants admesos i exclosos, la composició del
Tribunal qualificador i el dia, hora i lloc de realització de les
proves selectives convocades per aquest Ajuntament per a la
provisió, d’una plaça de guàrdia amb caràcter interí del Servei
de Vigilants integrada a l’Escala d’Administració Especial,
mitjançant concurs-oposició.

PROVES SELECTIVES CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT
PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE GUÀRDIA


