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Les festes d’un poble sempre són sempre especials i Riudoms
no és diferent. Aquest més de novembre hem viscut un bon
exemple d’aquest fet amb les diferents celebracions religioses,
culturals i lúdiques que hem pogut viure.

Des dels concerts dels Festivals de tardor Riudoms Ressona,
fins al Castell de Focs al camp de futbol municipal, passant per
la Festa d’Homenatge a la Vellesa, així com la pròpia celebració
de la Festa del Beat, l’Homenatge al Josep Cros Cabré, l’obra
de teatre La Pepa Maca, etc. Tots aquests actes han aplegat un
gran nombre de riudomencs que han compartit experiències,
vivències, retrobaments, emocions . . . un gran nombre de
riudomencs que han participat del pols diari del nostre poble.

Ara, a pocs dies de les festes del Nadal, de ben segur que tots
tornarem a gaudir de les més variades propostes festives i culturals
que ja s’estan ultimant i preparant.

PÀGINES 4 I 5

Durant la Festa d’Homenatge a la Vellesa, tots els
assistents es van fer la foto de rigor.

Entrades anticipades i numerades a les oficines
 de l’Ajuntament a partir del 15 de desembre
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Hem creat l’O.A.G.P.M., una mena d’empresa pública municipal, al qual encomanem la feina de promoure la
construcció d’habitatges socials sobre solars de l’Ajuntament.

És la resposta que donem des del govern de l’Ajuntament a la demanda de vivenda d’un sector del mercat que
no està coberta per la iniciativa privada i que es veu obligada a situar-se en habitatges vells o a buscar pis fora
de Riudoms.

L’OAGPM s’ocuparà de la venda i lloguer dels pisos que gestioni i també farà actuacions en terrenys industrials,
sempre dintre de les activitats i dels objectius que li hem encomanat.

La seva gestió econòmica serà autosuficient i, a curt termini, generarà beneficis que revertiran en l’ampliació del
seu patrimoni i de la seva activitat, fent noves inversions i promocions d’interès públic al servei de la gent de
Riudoms.

Aquesta decisió comportarà unes inversions econòmiques molt elevades i una quantitat de feina considerable
per als membres del govern de manera que ha calgut fer una redistribució de les competències d’alguns regidors.

El Sr. José Vicente Mir assumeix la presidència de l’OAGPM i, per tal de posar la màxima dedicació al nou
organisme municipal, deixa la regidoria de Serveis Públics al Sr. Josep M. Cruset, el qual, com a conseqüència
del considerable augment de responsabilitats que li hem delegat, incrementa la seva dedicació al servei de
l’Ajuntament.

Emprenem una nova iniciativa, marcadament social, amb la certesa que aviat percebreu els resultats positius,
els quals vindran a sumar-se als molts que ja hem fet realitat a Riudoms durant els darrers anys.

Acabo desitjant-vos que passeu un molt Bon Nadal i que l’any vinent us vagin les coses de cara.

                                           Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Aprovat el Plec de Clàusules per a la
contractació de les obres de l’Epicentre

Gaudí i la Nova Escola de Música

En el Ple del passat 18 de novembre es va
aprovar el Plec de Clàusules que descriuen
les obres a realitzar en l’Epicentre Gaudí.
Aquest modern edifici, annex i complementari
a la Casa Gaudí, permetrà realitzar
l’aprofundiment i la difusió dels coneixements
sobre l’universal riudomenc Antoni Gaudí i
Cornet.

Les dues edificacions estaran comunicades
per les diferents plantes i s’habilitarà un accés
a la gran zona verda que hi ha a la part
posterior de la casa dels Gaudí.

Per altra banda, en el mateix Ple es va aprovar
el Plec de Clàusules de les obres per realitzar
els acabats interiors de la nova Escola de
música a la plaça de l’Om. Amb aquesta
darrera fase es deixarà l’escola preparada per
a ser utilitzada pels alumnes i professors.

Epicentre Gaudí

Pressupost: 384.047,9 euros (IVA inclòs)

Procediment: obert

Forma: concurs

Classificació del contractista:

Grup C, categoria D

Acabaments Escola Municipal de Música

Pressupost: 241.449,17 euros (IVA inclòs)

Procediment: obert

Forma: concurs

Classificació del contractista:

No s’exigeix classificació del contractista

DADES TÈCNIQUES

NEIX L’ORGANISME AUTÒNOM PER A LA GESTIÓ DEL
PATRIMONI MUNICIPAL (OAGPM)

Podeu trobar més informació detallada a la web de l’Ajuntament de Riudoms www.riudoms.org
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Creació d’un Organisme
Autònom Municipal

Tal i com avança l’alcalde en el seu article d’aquest butlletí, el Ple de 18
de novembre de 2004 va aprovar la creació de l’Organisme Autònom
per a la Gestió del Patrimoni Municipal. L’Organisme Autònom neix amb
uns objectius molt clars i té un caràcter marcadament participatiu, tal com mostra
la composició dels diferents òrgans de govern.

Canvis de responsabilitats en l’Equip de Govern
La creació de l’Organisme Autònom genera noves i importants àrees de treball.
És per això que s’ha donat una redistribució de les responsabilitats de l’equip de
govern per tal d’aprofitar l’experiència dels regidors davant d’aquesta nova situació.

José Vicente Mir Arner, advocat de professió i amb una llarga experiència en el
món jurídic, reuneix unes condicions òptimes per a presidir l’organisme autònom.
Per altra banda, la regidoria de Serveis Públics que fins ara gestionava el José
Vicente s’encomana al primer tinent d’alcalde Josep M Cruset Domènech.

Quina és la primera actuació a fer des de l’Institut
per a la Dinamització del Patrimoni Municipal?
La primera actuació que es durà  a terme serà la que
acordi el Consell Rector. No obstant, en la meva qualitat
de president de l’organisme, una de les primeres que
proposaré és una actuació sobre l’immoble de la Plaça
Mare Cèlia «Les Monges», que permeti donar resposta
a la petició d’habitatges socials en lloguer o propietat,

pels joves i/o persones amb escassos recursos, la qual cosa significaria també
ja una actuació de rehabilitació i innovació  del nucli antic.

Com esperes que aquestes actuacions millorin la qualitat de vida
dels Riudomencs?
L’organisme autonòm neix amb la voluntat de gestionar el sòl de propietat
municipal que se li atribueixi. Aquesta gestió ha de ser àgil i ha
d’aconseguir l’accès a una habitatge digne, resultat d’una nova
construcció o bé d’una rehabilitació. També podrà col.laborar, entre altres
competències que se li atribueixen els estatuts,  en la rehabilitació del
nucli antic i realitzar actuacions per la creació de nous equipaments al
servei de tots els riudomencs.

Quin tarannà tindrà aquest organisme autònom?
Aquesta entitat pública neix amb una voluntat de servei a l’interès general.

Quines són les funcions principals del regidor
de Serveis Públics?
Serveis Públics és una regidoria que té amplies
competències i que dóna resposta a multitud de
necessitats dels Riudomencs. Des de la gestió de la
Brigada Municipal fins a la del Mercat, passant pel
cementiri, la recollida d’escombraries, la depuradora
d’aigües residuals, proveiment d’aigua, enllumenat,

clavegueram, neteja viària i instal·lacions municipals. El regidor ha de ser
perfecte coneixedor del funcionament de tots aquests serveis, gestionar el
seu dia a dia i planificar el futur per tal d’oferir sempre un servei de qualitat.

Què representa per tu l’adopció d’aquestes noves responsabilitats?
Per mi és una satisfacció. Aquesta regidoria, més que cap altra, et permet
participar en la millora diària del nostre poble.

Què destacaries dels Serveis Públics?
Sense cap mena de dubte, la Brigada Municipal representa l’ànima de la
regidoria i els seus integrants són qui permeten mantenir en bon estat el
nostre poble. Moltes vegades he reclamat en públic un reconeixement
de la seva feina, ja que de vegades passa desapercebuda als ulls de la
ciutadania i només aquells que hi estem més en contacte ens adonem
de la qualitat en que es realitza.

JOSÉ V. MIR ARNER

PRESIDENT DE L’ORGANISME AUTÒNOM

JOSEP M. CRUSET DOMÈNECH

REGIDOR DE SERVEIS PÚBLICS

El Consell Rector estarà integrat per:
- President          José Vicente Mir Arner

- Vicepresident   Josep M Cruset Domènech

- Un nombre mínim de vocals equivalent al dels grups
  polítics amb representació en el Ple de l’Ajuntament.

El Consell Assessor estarà integrat per:
- Un membre, que no sigui regidor, designat per cada grup
  polític.
- Un representant de l’Associació d’Empresaris de
  Riudoms.
- Fins a dos membres proposats per la presidència que
  per la seva trajectòria professional puguin contribuir
  positivament als objectius de l’organisme autònom.

Millores a la carretera de
Les Borges La Diputació de Tarragona, a petició de l’Ajuntament de Riudoms, està

executant un projecte d’obres complementàries per tal de millorar el
desguàs de la carretera TV-3101 de Riudoms a Les Borges del Camp.
Amb un pressupost aproximat de 160.000 euros es fan tres actuacions
que complementen el drenatge de la carretera.

En la primera actuació es pavimentaran 210 metres del camí del Revolt i
es millorarà la connexió d’aquest amb el naixement del barranc del Portal.
Aprofitant l’ocasió, es farà la neteja, esbrossada i reperfilat de forma
manual dels primers 150 metres del Barranc del Portal.

La segona actuació consisteix en la neteja, esbrossada i reperfilat manual
d’un ramal del Barranc del Portal on desguassa una obra de drenatge
existent al punt quilomètric 1,5 de la carretera de Les Borges del Camp.

La tercera actuació consisteix en la construcció d’una obra de drenatge
nova en el punt quilomètric 2,960. Aquest drenatge es realitzarà aprofitant
el camí que porta a les dependències municipals del dipòsit de vehicles.

Obres de drenatge a l’alçada del Camí del Revolt.
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Festes del Beat 2004

Ningú com en Josep Cros Cabré ha estat capaç de recollir sobre paper el
Riudoms de la segona meitat del segle XX. Amb el seus poemes, les futures
generacions podran entendre i conèixer quin era l’ambient del nostre poble
durant aquesta època, quin era el tarannà dels veïns, quins eren els
personatges més coneguts que hi habitaven i quin aspecte tenien els indrets
més emblemàtics.

Per tot això, i coincidint que enguany es commemora el desè aniversari de
la seva mort, l’Ajuntament va promoure un acte de reconeixement a Josep
Cros Cabré, en el que el dissabte vint de novembre es va descobrir una
placa a la Plaça de l’Església amb una de les seves poesies més
emblemàtiques: l’«Oda a Riudoms».

L’«Oda a Riudoms» cal llegir-la diferents vegades, i impregnar-se de cada
paraula i de cada vers. Una primera lectura ens permetrà identificar grans
idees, però les següents ens portaran a veure el reflex de tot un poble.

Així doncs, la placa situada a la Plaça de l’Església és un homenatge doble.
Per una banda al poeta de Riudoms Josep Cros Cabré, i per l’altra als
riudomencs que durant aquelles dècades van treballar de valent per tirar
endavant el poble de Riudoms.

En el mateix ordre de coses, la família Cros Gili i la revista L’Om van presentar
el llibre Càntics al meu poble, un recull dels millors poemes del Josep Cros
Cabré. Cal destacar la feina feta pel riudomenc Joan Torres Domènech,
responsable de la revisió i l’estil de tot el material per tal de poder ser editat.

Reconeixement a Josep Cros Cabré

Des de fa un grapat d’anys, la Confraria del Beat i
l’Ajuntament de Riudoms realitzen una festa d’homenatge
als riudomencs de més edat. Aquest any han assistit a la
festa més de 70 riudomencs de més de 82 anys.

A mig matí es van reunir a la Llar dels Jubilats i allí es va
donar la medalla a aquells que era el primer cop que
assistien a la festa. Tot seguit es van adreçar a l’església
per assistir a la missa major que es feia en el seu honor.
En acabar la missa, el Cor Jove de l’Escola Municipal de
Música va oferir un concert de gran qualitat amb un
repertori basat en cançons llatino-americanes.

Al sortir de l’església es va portar a terme la fotografia
de germanor i tot seguit es van adreçar cap al menjador
de les escoles per a dinar. El menú? Aperitiu, sopa amb
pilota, fricandó, gelat i pastís que van tallar els assistents
de major edat. El dinar va ser preparat per les cuineres
del menjador escolar i va ser servit pels monitors de
l’Esplai del Casal Riudomenc.

Com cada any, va ser una gran celebració,  p lena
d’emocions i de records de les vivències compartides al
llarg de la vida. Enhorabona a tots els assistents i fins
l’any vinent!

Festa d’Homenatge a la Vellesa

Els familiars de Josep Cros Cabré i les
autoritats de l’Ajuntament de Riudoms
van fer-se la foto al costat de la placa en
homenatge al poeta riudomenc.

El Cor de Noies de l’Escola Municipal de
Música de Riudoms, dirigit per la
professora Violant Sarrà, no va voler
faltar a l’Homenatge.

J. Sentís i B. Peiri, els més veterans de l’homenatge a la vellesa
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Finalitza «Riudoms ReSSona»
Tal com us informàvem en l’anterior butlletí, aquest any s’han
estrenat els concerts de tardor sota el nom Riudoms Ressona.
Per a tancar el programa d’aquest 2004, el dissabte 13 de
novembre vam tenir el concert de piano i contrabaix del
Botessini Duo amb els riudomencs Maria Mestre i Luís Cojal.

El concert, que es va celebrar a l’Església de Sant Jaume, va
fer vibrar a tots els assistents amb música de primer nivell,
deixant una opinió unànime: l’any vinent, cal tornar a repetir
els festivals de tardor Riudoms Ressona.

Riudoms amb l’11a Caravana
Solidària
El passat diumenge, 28 de novembre, es va fer la recol·lecta de productes
d’higiene personal (sabó, gel i xampú) destinats a la crida que ha fet
ACAPS, Associació Catalana d’ Amics del Poble Saharauí, per tal
d’ organitzar la 11a Caravana Solidària i que enguany té com a objectiu
subministrar productes d’higiene personal al més 200.000 refugiats que
viuen en mig del desert de Tinduf (sud-oest d’Algèria). Durant la jornada
és va recollir un nombre important de productes que van ser donats pels
veïns de Riudoms. Aquestes donacions es podran fer fins el dia 20 de

desembre a les oficines de l’Ajuntament.

L’ Ajuntament vol agrair a tots els participants i especialment a Càritas de

Riudoms que una vegada més han estat al davant d’aquests tipus
d’iniciatives humanitàries amb el seu suport i col·laboració.

Moment de la recollida de productes.

Botessini Duo va tancar el Riudoms Ressona a
l’Església de Sant Jaume.

Logotip de la 25a
Fira de l’Avellana

Amb l’objectiu d’aconseguir una bona promoció de la propera edició de la nostra Fira,
durant la present temporada 2004/2005, l’equip de futbol del C.D. Riudoms està patrocinat
per la 25a Fira de l’Avellana. Els jugadors han estrenat les samarretes amb el logotip
dissenyat per a l’ocasió. Des de l’organització creiem que és una bona manera de
promocionar el futbol local que lluirà aquest logo per tot arreu on es desplaci.

El logo és el símbol de la Fira (l’avellana) al qual s’han afegit les dades més destacades,
com ara els dies de celebració de la propera edició, el web de la fira i els 25 anys que
l’any vinent celebrarem.

Properament, també es publicaran les bases de la propera edició del concurs de cartells
de la 25a Fira de l’Avellana i 406a Fira de Sant Llorenç.

Com cada curs, l’Escola de Música està preparant el Concert de Nadal, que serà el dimecres 22 de desembre a 2/4 de 8 del vespre a
l’Església de Sant Jaume. Enguany, i com a preludi del concert, una part de les corals de l’Escola sortiran pels carrers del nucli antic de
la nostra vila a cantar nadales. Serà l’aperitiu musical nadalenc que els alumnes i professors de l’Escola volen oferir-nos per enviar un
missatge de pau, amor i fraternitat a tothom.

La cantada de nadales es farà davant dels domicilis d’aquells que ho demaneu. Per demanar-ho, us podeu adreçar a l’Escola abans del
dia del concert, cada tarda de 6 a 8 del vespre.

Bon Nadal, feliç any 2005 i molta música per a tothom!!!
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L’Oli Nou ja ha arribat!

Durant el ventós matí del diumenge 14 de novembre, la Cooperativa
Agrícola de Riudoms va organitzar, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Riudoms, la IIIa Festa de l’Oli Nou. Es tracta d’una Festa que cada
any assoleix més participació i té com a objectiu donar la benvinguda a
l’oli verge extra nou de la campanya 2004-05. Com a novetats d’enguany,
la Cooperativa va convocar
un concurs de fotografia i un
de dibuix infantil, tots dos
sobre el món de l’olivera.
Així mateix, es va oferir una
conferència-degustació
sobre l’oli verge d’oliva.

Al llarg de la jornada es van
servir més de 900 esmorzars i
la botiga va vendre més de
2000 litres d’oli i diversos
productes de la terra: fruits
secs, vi, olives arbequines.
L’any que bé es repetirà la
benvinguda a aquest producte
cada dia més apreciat.

Seguint amb la promoció de Riudoms i l’oli nou d’oliva verge, un equip
de la cadena de televisió RTR, el segon canal més important de la
televisió russa, va visitar el dimecres 17 de novembre el nostre poble
per tal d’enregistrat imatges pel seu programa, «Al voltant del món».
Aquesta visita ha estat gràcies a les gestions fetes pel Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona.

Aquest grup va poder veure el procés d’elaboració de l’oli a Riudoms,
acompanyats pel Regidor d’Agricultura de l’Ajuntament.

La Junta de Govern Local del passat 18 de novembre va ser informada de
que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, concretament
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, havia homologat el Pla

d’Emergències Local.

El Pla d’Emergències Local recull un anàlisis de les possibles situacions
crítiques a que es pot trobar sotmès el nostre poble, així com aquelles
actuacions que s’han de portar a terme per tal de garantir la seguretat de
tota la població en cas de donar-se aquestes emergències.

Homologat el Pla d’Emergències Local

Riudoms té gots reutilitzables
La Regidoria de Medi Ambient,
en col·laboració amb la
Regidoria de Festes i la de
Joventut i l’ajut inestimable
d’alguns joves del nostre poble,
ha tirat endavant una nova
manera de gaudir de les festes
i alhora aconseguir millorar el
nostre medi ambient, reduint la
quantitat de residus plàstics
que fins ara es generen en
diferents actes. Aquesta
iniciativa ha comportat el
disseny i la compra de 5000
gots reciclables de diferents
colors i amb un disseny
clarament riudomenc.

Així, s’ha ofert a les entitats riudomenques la possibilitat d’usar aquest
gots reutilitzables en les seves festes i actes públics, amb l’única condició
de complir uns punts bàsics per al bon funcionament d’aquesta idea. També
s’ha donat la quantitat de 25 gots a cada entitat per a que els coneguin i
els reutilitzin. Totes aquelles entitats de Riudoms que es vulguin afegir a la
proposta poden passar a recollir els 25 gots gratuïtament per la Casa de
Cultura, qualsevol dia de 10 a 14h.

Setmana del Llibre juvenil

Els assistents van poder gaudir de la festa, a on es van
servir més de 900 esmorzars.

Del dia 3 de desembre i fins al 28 de gener, es durà a terme l’actualització
de dades dels més de 500 aprofitaments d’aigua (pous, sondejos, mines,
etc) presents al municipi de Riudoms, i que consten al registre de l’Agència

Catalana de l’Aigua (ACA).

El lloc de trobada amb els propietaris ( o copropietaris o bé representants
del titular) serà a l’antiga cambra agrària del municipi, on es
complimentaran les corresponents actes amb les dades del titular/s (DNI i
direcció) i amb les característiques de l’ús que se’n fa de l’aigua (sistema de
reg, tipus de cultiu, ús domèstic o ramader, etc...). També seria convenient
adjuntar una fotocòpia del plànol de la finca.

Posteriorment es visitarà l’aprofitament per tal d’ubicar-lo al mapa i prendre
una fotografia.

Aquest tràmit servirà també per tal de poder canviar la titularitat si s’escau,
així com per a fer constar qualsevol incidència per part de l’usuari.

L’horari d’atenció per qualsevol dubte o aclariment serà de 9:00h a 16:00h
a la mateixa cambra agrària, o bé trucant al 647 353 893.

Moltes gràcies per endavant per la seva col·laboració.

L’  A.C.A  anuncia:

Degustació de l’oli nou de Riudoms.

Des del passat 17 de novembre i fins el 30, a la Biblioteca Pública Municipal
«Antoni Gaudí i Cornet» es va desenvolupar la Setmana del Llibre Infantil i
Juvenil, certàmen que organitza el Consell Català del Llibre per a Infants i
Joves i que coordina la Central de Biblioteques de Tarragona. Enguany és
la primera vegada que es duu a terme a les comarques de Tarragona, éssent
la Biblioteca de Riudoms la primera que l’ha allotjat. L’objectiu que es pretén
és el de fer arribar a tots els joves i infants totes les novetats editorials del
seu segment d’edat, sempre sota un centre d’interès que dóna personalitat
a cadascuna de les edicions d’aquest esdeveniment.
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‘ I ARA, QUÍ ENS GARANTEIX
LA SEGURETAT CIUTADANA? ’

RAMON MARGALEF BATITSTA

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ EL GOVERN MUNICIPAL
ARA FA OPOSICIÓ? ’

Des de les últimes eleccions
municipals estem sentint queixar-se
contínuament al Govern Municipal
(CIU i PP), de que els partits de
l’oposició sol ens dediquem a criticar i
a demanar coses impossibles amb
mocions. Així ho diuen als butlletins
municipals, entre ells l’últim on
l’Alcalde diu que «la principal feina de

l’oposició és criticar i, (...) no paren».
En un altre escrit d’agost diuen que
«els grups de l’oposició (...) presenten

mocions demanant el que ja es fa des

del Govern o el que segur que no es

podrà fer» i afirmen que «(...) només

busquen treure’n un profit partidista».
Bé, després d’anys i anys de Govern
d’aquest Alcalde on les mocions que
presentava CIU des del Govern es
poden comptar amb comptagotes, a
no ser que siguin mocions enviades
d’associacions i que els partits molts
cops presenten en el seu nom, ara
de cop i volta ens comencem a trobar
als Plens mocions que presenta el
Govern demanant coses al Govern de
la Generalitat o al Govern de l’Estat.
Per si algú encara no s’ha donat
compte, ara els Governs de la

Generalitat i de l’Estat han canviat,
ja no són els seus (ni a Catalunya,
ni a Madrid) i es veu que ara han
decidit fer oposició des del Govern
Municipal. Ara es veu que s’han
donat compte que tenien un munt
de reivindicacions pendents que
s’havien oblidat de fer o que no
s’atrevien a fer quan eren els seus
partits els que governaven a la
Generalitat (durant 23  anys!!) i a
l’Estat.
Els socialistes no farem com ells i
donarem suport a les seves mocions
si són raonables, encara que ja
s’estigui fent el que demanen o
estigui en previsió de fer.
Al Ple del dia 18 de novembre entren
tres mocions. Una en nom dels
metges del CAP demanant més
mitjans humans i tècnics, una altra
demanant més protecció per les
persones dependents i una altra
demanant que no es demori el
desplegament dels mossos més
enllà del 2007. És evident que hi
donarem suport, però és lògic
preguntar-se perquè no ho van
demanar quan governaven ells.

En els darrers mesos els actes contra
la propietat privada, robatoris i intents
de robatori, disminuiren sensiblement
en comparació amb les dades dels
primers mesos de l’any.
No obstant, la sensació d’inseguretat
es pot palpar entre els veïns del nostre
poble, i realment es quelcom raonable
ja que cada mes té lloc algun fet
deplorable.
Fa pocs dies, vam poder llegir a la
premsa que una urbanització de
Tarragona ha hagut de contractar els
serveis d’una empresa de seguretat
privada, i això pot donar a entendre
el fracàs dels actuals governs en
matèria de seguretat.
En la darrera campanya electoral al
Parlament de Catalunya, el PSC es va
comprometre avançar el desplegament
del Mossos d’Esquadra al Camp de
Tarragona per abans de finalitzar l’any
2007, i això va ser un compromís dins
el Pacte del Tinell que va donar lloc al
govern tripartit, PSC, ERC, ICV. Ara
resulta ser que l’actual Govern de la
Generalitat s’ha fet enrere de la promesa
electoral i del compromís tripartit del
Tinell d’avançar el desplegament dels

Mossos, per substituir abans del temps
previst, els cossos estatals de
seguretat, assumint les competències
de l’ Estat en aquesta matèria al Camp
de Tarragona, tal com ja ho han fet a
Girona i Lleida.
Hem de tenir present que la
competència en matèria de seguretat
està en mans dels cossos i forces de
seguretat de l’Estat, això vol dir que fins
que aquí no tinguem la dotació de policia
autonòmica, aquest servei l’ha de donar
l’ Estat, en el cas nostre, mitjançant la
Guàrdia Civil, i el que està succeint des
de fa més de deu anys és que aquest
cos no té els efectius suficients per
abarcar tota la demarcació.
Cal recordar les recents declaracions
de la consellera d’Interior on
reconeixia que la Generalitat no
estaria actuant correctament mentre
hi hagués una sola denúncia per
robatori. Esperem sincerament
l’arribada d’aquest dia d’una vegada
per totes, i que no s’endarrereixi allò
que el govern de CiU havia
programat amb el consens de tots
els grups parlamentaris, tenir la
seguretat ciutadana garantida.

Avui, 20 de novembre, data màxima que tenim els grups
municipals per fer arribar el nostre escrit a la Direcció (?)
d’aquesta revista, i que sortirà al carrer, com a molt aviat, en
iniciar-se el mes de desembre, ERC-AM ha determinat reiterar-
nos en la nostra protesta, deixant aquest espai en blanc, a causa
de la manca de llibertat d’expressió d’aquest  Butlletí Municipal
de Riudoms. Properament rebreu més informació, ja sigui a través
del nostre  butlletí, l’Esquerra de Riudoms, o d’altres mitjans
de comunicació.

A banda el nostre grup municipal vol dessitjar un bon nadal i
bona entrada d’any a tots els riudomencs i riudomenques. I a
l’equip de govern, també.

Bones Festes !!!

‘ CONGRESSOS DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA ’

Els dies 26 i 27 de novembre de
2004, el Partit Popular de
Catalunya convoca als
compromissaris i invitats, al
Congrés que es fa a Sitges per a la
renovació, si s’escau, de la direcció
del nostre partit a Catalunya.

Així mateix, durant la primera
setmana de desembre tindrà lloc el
Congrés a Tarragona per a la
renovació, si s’escau, de la direcció
del nostre partit a la província.

Un partit democràtic com el nostre,
es renova periòdicament i es parla
d’allò que s’ha fet, tant en positiu
com en negatiu. Sabem molt bé
que no som perfectes i reconeixem
que no ens han sortit totes les
coses tal i com havíem previst.

A nivell estatal, l’últim any de govern
van ser moltes les causes que
finalment ens van fer perdre les
eleccions, però ningú no pot negar
la feina feta pel nostre partit: va
assumir la governabilitat procedent
d’un govern que havia deixat un

país pràcticament en fallida,
començant per la Seguretat Social
i acabant per l’atur.

Sóc optimista i espero, pel bé de
tots, que això no es torni a repetir.

D’altra banda, passat un any i
escaig de les eleccions
autonòmiques, el Govern de la
Generalitat, no està complint, de
moment, allò que va prometre:

- Preus dels carburants dels més
alts de l’Estat.

- Manifestacions de la pagesia per
no complir allò que van prometre.

- etc, etc.

D’aquests congressos del partit,
sorgiran nous projectes, altres
pactes, etc. Mai no prometem allò
que no podrem aconseguir.
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 25 anys de CEIP Beat
Bonaventura Gran

Festa d’aniversari dels 25 anys del CEIP Beat Bonaventura Gran.

El dia 24 de novembre de 2004 es van complir 25 anys de la inauguració
de l’actual edifici escolar.

La festa del Beat de 1979 va acollir l’efemèride, de la mà del llavors
Conseller d’Ensenyament de la Generalitat, Hble. Sr. Pere Pi i Sunyer.

Aquell dia es van aviar globus i coloms i ara, vint-i-cinc anys després,
cada nen i nena ha enviat cap al cel un globus amb una mà blanca
portant un desig escrit.

Com en tots els aniversaris, hi va haver un pastís commemoratiu,
monumental, amb obsequis per a tots els nens i nenes.

Els alumnes van cantar al col·legi la cançó de l’aniversari feliç
acompanyats per alguns instruments musicals i un representant de cada
nivell li va llegir una dedicatòria de part de tots els companys.

El mateix col·legi, molt emocionat, va dirigir un missatge a tota la comunitat
educativa i, com a fi de festa, vam disfrutar de l’actuació d’un mag.

PROGRAMA DE NADAL
15 DE DESEMBRE – 18h – Biblioteca
Pública Municipal
CONTES GRANS PER A ORELLES
PETITES, a càrrec de la Noemí
Caballer. Entrada lliure.

Col.labora: Central de Biblioteques
de Tarragona.

18 DE DESEMBRE – 11,30h – Biblioteca Pública Municipal
L’HORA DEL CONTE, com cada dissabte no festiu, ens convidarà a fer un viatge pel món de
les rondalles i de les llegendes. Un bon moment per enganxar-s’hi... Entrada lliure.

Organitza: Grup Municipal de Lectura.

18 DE DESEMBRE – 20h – Casa de Cultura “Antoni Gaudí”
ARTESANIA DE FUSTA – EXPOSICIÓ I VENDA. Exposició a càrrec de l’artesà local Pere Jové
i Hortoneda.

Del 18 de desembre al 9 de gener. Visites: dies feiners, de 6 a 9 del vespre. Dies festius, de 2/
4 d’1 a 2 del migdia, i de 7 a 9 del vespre. Inauguració 18 de desembre, a les 8 del vespre.
Entrada lliure.

DEL 20 AL 23 DE DESEMBRE – 20h – Casa de Cultura-
CURS DE MASSATGES. Durada: 1 hora cada dia. Inscripcions a la Casa de Cultura fins el dia 17 de
desembre. Preu: 4€. Places limitades.

Col.labora: Consell Comarcal del Baix Camp.

22 DE DESEMBRE – 19,30h – Església de Sant Jaume
CONCERT NADALENC, a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Riudoms. Com
a preludi, de 17h a 19h, les corals de l’Escola de Música sortiran pels carrers del nucli antic a cantar
nadales per davant dels domicilis que ho sol·licitin.

23 DE DESEMBRE – 21h – Pavelló d’Esports Municipal
EXCEPCIONAL CONCERT DE NADAL, concert de CANTATES ESCÈNIQUES, una mena d’òpera
en miniatura. «El Mestre de música», de G.P. Telemann, i «La Cantata del cafè», de J.S.
BACH,  a càrrec de l’orquestra Haendel  i el Cor Mozart, amb escenografia i direcció d’escena
a càrrec de Marduix Titelles. 3 reconeguts solistes: Jordi Ricart (baríton), Francesc Garrigosa

(tenor),  i Irene Salas (soprano), 40 nens i nenes i 25 músics sobre l’escenari duran a terme
aquest muntatge musical.
Pavelló climatitzat per a l’ocasió.

24 DE DESEMBRE – Mitjanit – Església Parroquial de St. Jaume
MISSA DEL GALL. Tradicional ofici religiós que dóna la benvinguda a la Festivitat del Nadal.

Organitza: Parròquia de Riudoms.

28 I 29 DE DESEMBRE – d’11h. a 13h. i de 16h. a 20h. – Pavelló d’Esports Municipal
PARC INFANTIL DE NADAL. Ajuntament, entitats i voluntaris vetllaran per proporcionar esbarjo
al jovent de Riudoms.

Preu: 1€  matí (sessió d’esports) 1€ tarda (sessió tallers).

2 DE GENER – 11,30h. – Av. Josep M. Sentís - Pl. de l’Església - Ajuntament
ARRIBADA DEL PATGE REIAL. Recollida de les últimes cartes dirigides a SS.MM. els Reis
Mags d’Orient al vestíbul de la Casa de la Vila.

5 DE GENER – 19h – Av. Josep M. Sentís – Església – Ajuntament – Església.

GRAN CAVALCADA DE SS.MM. ELS REIS MAGS D’ORIENT. Recorregut pel centre de la vila,
salutació al balcó de l’Ajuntament i entrega de regals a l’Església. Informeu-vos a l’Ajuntament.

8 DE GENER – 8,30h (concentració)– Pavelló d’Esports
1r RAID EQÜESTRE COSTA DAURADA – RUTES DE GAUDÍ. Cursa de cavalls contra rellotge,
reconeguda per la Federació Catalana d’Hípica, que transcorrerà pel nostre terme resseguint
camins vinculats amb els passejos rurals d’Antoni Gaudí.

Organitza: Quadres Julivert / Ajuntament de Riudoms.

8 i 9 DE GENER – 18h (24 h seguides) – Pavelló d’Esports.
INFOFESTA JOVE. Trobada de joves riudomencs aficionats a la informàtica per a participar en
jocs de xarxa durant 24 hores seguides. Inscripcions: per correu electrònic a
jmcruset@riudoms.org o a les oficines de l’Ajuntament.

Data límit d’inscripció: 27 de des. de 2004. Places limitades

Cada participant s’ha de portar el seu ordinador. L’organització facilita la xarxa de
telecomunicacions


