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Aquestes darreres setmanes ens han deixat
una bona quantitat d’activitats. Les festes de
Nadal sempre són especials, i han tornat a
permetre que un gran nombre de riudomencs
ens apleguem al voltant d’allò més nostre,
els costums i tradicions de Riudoms.

De tots els actes nadalencs, en destaca
l’arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient.
Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar amb
unes carrosses noves i acompanyats d’un
gran nombre de patges per portar regals i
il·lusió als petits i grans de Riudoms.

A més a més, el Concert de Nadal i el Parc
Infantil al Pavelló, van oferir alternatives
lúdiques i culturals per tots aquells que
tenien ganes de participar d’aquestes dates
tan assenyalades.
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de recollida de regals, Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a Riudoms.

 Ajuts a les explotacions agràries

 Aprovat el projecte de l’Arenal

 Pla d’enjardiment

 Plaça Petita

 El nou camí de St. Domènech

   El Nadal a Riudoms

 Breus

    1r Raid Eqüestre

 Programa de les festes de St. Sebastià

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Arriben els Reis !!!
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Una característica diferenciadora entre poble i ciutat és el predomini d’un determinat tipus d’habitatge. A les
ciutats la majoria de vivendes són pisos mentre que als pobles la gent vivim majoritàriament en cases
unifamiliars.

Per bé que la qualitat de vida no és idèntica en un sistema que en l’altre, cada un té avantatges i inconvenients,
defensors i detractors.

Certament que nosaltres hem triat per Riudoms l’opció de consolidar la personalitat de poble i no pas la de
transformar-nos en ciutat.

Aquesta opció es tradueix a la pràctica en un creixement horitzontal més que no pas vertical i veiem com el
poble creix més en superfície que no pas en habitants, perquè no vivim tan aglomerats, sinó una mica més
esponjadament.

Dit això, cal introduir una segona consideració. No faríem una bona planificació ni tampoc hauríem fet un
bon servei al poble si oblidéssim que una part de la població, per circumstàncies econòmiques o d’opció
personal, demanda la construcció de pisos.

Per tant era una obligació nostra atendre també les necessitats d’aquest sector de riudomencs i així ho
hem fet. Les noves zones de creixement reparteixen els habitatges entre les cases adossades, els pisos en
blocs de poca altura i els xalets.

El Ple de l’Ajuntament ha donat llum verda a noves zones d’expansió del nucli urbà, concretament han vist
aprovats els primers tràmits la zona del Campàs i la de l’Hort del Solé i en breu ho faran l’Hort del Coques,
l’ampliació de la Soleiada i La Sort.

De manera semblant es mou la promoció i el desenvolupament de sòl empresarial: segueix endavant la
tramitació del polígon del Roquís, ha iniciat el procés el de Sant Francesc i és a punt de començar el del
Mas de D. Felip.

                                           Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Aprovat el projecte de
l’Arenal

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de
novembre de 2004 va acordar aprovar inicialment
el projecte d’urbanització del carrer de l’Arenal amb
un import d’execució per contracte de 419.241,83
euros (IVA inclòs).

Durant els pròxims dies, aquest projecte es trobarà
en informació pública per tal de poder ser consultat
per tots els veïns a l’efecte de presentar possibles
propostes de millora, al·legacions o reclamacions.

RIUDOMS: UN CREIXEMENT SOSTINGUT I SOSTENIBLE

Fins el 21 de gener de 2005 es podran
presentar a les Oficines Comarcals del
DARP les sol·licituds d’ajut als plans de
mil lora i  d ’a jut  per  a  la  pr imera
instal·lació de joves agricultors.

També hi ha ajuts per a l’adquisició de
maquinària agrícola.

Aix í  mate ix  ja  es  pot  començar  a
preparar  la  DUN2005.  Una novetat
d’aquest any és la incorporació dels
ajuts a la fruita seca.

A partir d’aquesta campanya s’haurà
d’indicar el codi de l’OPA i especificar
les parcel·les per les que se sol·licita
l ’a jut .  No es  podrà  declarar  més
superfície de fruits secs amb dret a ajut
que la declarada a l’OPA. Tampoc es
podrà  sol · l ic i tar  a jut  per  aquel les
parcel·les amb més d’un 20% de cultiu
associat o aquelles que no compleixin
el criteri de densitat mínima d’arbres.

Ajuts a les
explotacions agràries



Ajuntament de Riudoms 3

 � Desembre 2004 � Núm. 22 �

Pla d’enjardinament
A ningú se li escapa que un dels components que determina el benestar
dels veïns d’un poble, són les zones verdes i d’esbarjo que aquest té. A
Riudoms hem estat privilegiats en aquest aspecte, però ara cal anar un
pas més enllà. Des de fa unes setmanes, la regidoria de Serveis Públics
està treballant en el Pla d’Enjardinament que servirà per donar resposta
a les necessitats de modernització de determinades zones verdes de
Riudoms, així com l’enjardinament de les que s’han creat darrerament i
estan pendents d’adequar-se.

Les propostes, buscant un equilibri entre l’estètica i la facilitat de
manteniment, aportaran un bon nombre d’espais verds que milloraran la
qualitat de vida dels veïns de Riudoms.

La primera actuació que s’ha realitzat ha estat la modernització de la font de
la Plaça Petita i el seu entorn. S’ha substituït l’antiga jardineria perquè sigui
més fàcil contemplar la totalitat de la font i s’ha automatitzat el reg, s’han
substituït les velles tanques i se n’han posat unes de noves alineades amb tot
l’estil de la Plaça de l’Església, s’ha repintat l’estàtua, s’ha netejat tota l’obra i
el llac i s’han substituït els llums i les bombes d’aigua amb una programació
setmanal que permetrà gaudir plenament d’aquest espai cada dia.

La següent actuació que es realitzarà serà l’adequació de la rotonda de
la Font Nova i tot seguit es treballarà en la nova rotonda d’entrada a
Riudoms i que dóna la benvinguda a tots els visitants que entren des de
Reus. Aquesta rotonda és l’aparador del nostre poble, és la primera
impressió del nostre municipi, és la nostra cara, i com a tal ha de
transmetre una imatge excel·lent. El nou enjardinament de la rotonda

Aquest mes de desembre s’ha fet la pavimentació del Camí de Sant
Domènech. Una obra que els veïns segur gaudiran i que continua la
línia de millora de les infraestructures agrícoles del poble. Així, a tall de
resum, a Riudoms, al llarg d’aquest 2004 s’han pavimentat o fet actuacions
conjuntament amb els veïns i/o altres institucions als següents camins:
el final del Barranc del Camí del Molí de Vent, l’embocament del Camí
Molí de Vent amb el seu desviament, a l’alçada de l’abocador de runes,
el tram inicial del Camí del Revolt, l’inici del Barranc del Portal, alguns
trams del Camí del Mas del Xulo i camins adjacents i el finalment el
Camí de Sant Domènech.

També cal dir que s’han fet dos tractaments herbicides a tots els camins
municipals i que al llarg d’aquest 2005 es seguirà amb la millora de les
nostres comunicacions rurals.

combinarà els elements bàsics de l’escut de Riudoms amb el nom del
nostre poble així com diferents elements lumínics que deixaran una
rotonda moderna i visualment molt atractiva.

Altres actuacions que ja contempla el Pla d’Enjardinament seran les que es
faran a la Font Nova, a la Mola, a la Plaça de l’Arbre, al Parc de la Sort, etc.

El nou camí de

St. Domènech

Accés actual al camí de St. Domènech, per la carretera de Reus.

La primera rotonda a l’entrada de Riudoms, venint des de Reus.

Aquest any s’ha fet un esforç important, tant econòmic com de personal, per
a posar en funcionament una ambientació de Nadal de qualitat. S’han adquirit
un gran nombre d’elements nous per tal de poder anar retirant els antics
guarniments amb bombetes, ja que el nou material és mediambientalment
més correcte: menor consum i menor contaminació lumínica.

Aquesta actuació es completarà l’any vinent amb una darrera fase que
permetrà disposar d’uns carrers plenament nadalencs.

Il·luminació

de     NadalNadalNadalNadalNadal

Il·luminació a la Plaça de l’Om i carrer Beat.
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E l  N a d a l  . . .
IX Parc Infantil

Durant la tarda del passat dimecres 22 de desembre els integrants de les
Corals de l’Escola Municipal de Música de Riudoms van apropar-nos
encara més a les festes de Nadal omplint els carrers del nostre poble
d’alegria, joia i cançons nadalenques.

Tot seguit, va tenir lloc a l’Església de Sant Jaume, el ja tradicional «Concert
de Nadal» en que els alumnes del curs 2004-2005 van voler desitjar-nos a
tots els assistents unes Bones Fetes. El repertori va ser una selecció de
cançons pròpies de l’època i altres peces: «Fum, fum, fum», «Adeste
Fideles», «El cant dels ocells», «On aneu pastorets?», «Els sonadors»,
«Cakewalk»... Seguint l’ordre de l’actuació, direm que van actuar les
formacions «Petits cantors», «Alegria», «Primavera», «Cor jove»,
«Orquestra Vivace», «Guitarres», «Orquestra Gran» i una actuació conjunta
de professors, alumnes i públic ben entranyable i fora de programa.

L’AMPA de l’Escola va voler obsequiar als nens i nenes i al professorat
amb un detall ben nadalenc. Fins al proper concert i Bon Any 2005!.

Concert de Nadal de
l’Escola de Música

Concert extraordinari de Nadal

Més de 600 persones van assistir al Concert de Nadal que es va fer al Pavelló,
el qual va canviar el seu aspecte habitual i es va vestir de gala per l’ocasió.

L’espectacle es va dividir en dues parts amb escenografia i direcció escènica
a càrrec de la prestigiosa companyia de titelles Marduix. La primera d’elles va
ser la cantata El Mestre de Música de G.P. Telemann. Aquesta cantata va ser
escenificada per una seixantena de nens i el bariton Jordi Ricard, acompanyats
per l’orquestra Haendel del Conservatori Professional de Música de Vila-
seca. Durant aquesta primera part, el mestre de música s’esforçava per
ensenyar els seus alumnes i mirar de no perdre els nervis per les trapelleries
que aquests no dubtaven en fer cada vegada que aquest es girava d’esquena.

La segona part ens va portar la Cantata del Cafè de J.S. Bach. En aquesta,
els solistes Jordi Ricard (Baríton), Francesc Garrigosa (Tenor) i Irene Salas
(Soprano) van escenificar les dificultats que tenien les dones del segle XVIII
per a poder prendre cafè, fet reservat exclusivament als homes.

El públic assistent va agrair l’actuació de tots els músics amb un llarg
aplaudiment que va ser correspost amb l’excel·lent interpretació de la nadala
Santa Nit per part de l’orquestra i dels tres solistes.

El 28 i 29 de desembre va tenir lloc el Parc Infantil 2004. Sota
l’organització de les regidories de Joventut i Festes, i amb la
col·laboració molt activa de l’AMPA del CEIP Beat Bonaventura,
l’AMPA de l’IES Joan Guinjoan, l’AMPA de l’Escola de Música, el
Centre d’Esports Riudoms, l’Esplai del Casal Riudomenc, Ona
Riudoms, Amics de Riudoms i un bon nombre de voluntaris, es van

preparar tot tipus d’activitats per tal de poder distreure els més
joves del  nostre poble.  Tallers,  jocs,  esports,  inf lables,
maquillatges, cars, actuacions, i moltes altres activitats van
fer que els dos dies del Parc fossin d’allò més intensos. La cara de
satisfacció dels participants, els crits i les rialles acreditaven la bona
estona que tots plegats van passar.

Un cop acabat el parc, els voluntaris van participar en una festa
conjunta per tal d’acomiadar-se fins a la propera edició d’aquest
tradicional certamen nadalenc.

Una vegada més, el Parc Infantil de Nadal a Riudoms
es va omplir de gom a gom.

Pares i fills van voler participar de les activitats
celebrades al Parc Infantil de Nadal.

Logotip de l’Escola estrenat aquest 2004.

El Pavelló,  durant el concert del dia 23 de desembre.



Ajuntament de Riudoms 5

 � Desembre 2004 � Núm. 22 �

Després de dies i dies de llargues caminades, després de quilòmetres de
viatjar en camell, cavall, globus i vaixell, després de moltes hores de recollida
de regals, Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a Riudoms.

Acompanyats de més de 50 patges, genets i tractoristes i amb unes
carrosses acabades d’estrenar, SSMM els Reis Mags d’Orient van arribar
puntualment a Riudoms.

A les 7 de la tarda feien l’entrada per la carretera de Les Borges i des d’allí
van anar fent el tradicional recorregut fins arribar a la Plaça de l’Om. La
plaça, plena de gom a gom, va poder gaudir de la màgia reial en aparèixer
al balcó de l’Ajuntament envoltats de grapats de caramels i d’efectes sonors
i visuals que refermaven la seva majestuositat.

Després d’escoltar les paraules dels Reis i de rebre la benvinguda de tot
Riudoms, la comitiva reial es va dirigir a l’Església de Sant Jaume on van
adorar a l’Infant Jesús. Aquí van lliurar els regals que els nens i nenes de
Riudoms havien demanat mitjançant una carta que havien entregat als
Patges Reials enviats directament des d’Orient per a conèixer els desitjos
de tothom. El primer patge va arribar el 22 de desembre a la Llar d’Infants
per recollir les cartes dels més petits i el segon va arribar el diumenge 2 de
gener per tal de recollir les dels nens més grans.
Per altra banda, Ses Majestats van voler agrair de manera molt sincera a
les més de trenta persones que han estat treballant des de fa setmanes en
els preparatius de la seva arribada, així com els voluntaris que van fer
possible tota la cavalcada del dia 5 de gener. En nom de Ses Majestats, a
tots, als patges, als responsables d’escenografia i vestits, als tractoristes,
als nens i nenes, a tots els pares, mares, avis, avies, padrins i padrines,
enhorabona i fins l’any vinent . . . i feu bondat!!! que els Reis Mags tornaran
a satisfer els desitjos de petits i grans!!!

. . .  a  R i u d o m s
L’arribada dels Reis Mags a Riudoms

Arribada del Patge Reial a Riudoms el passat dia 2 de gener.

Arribada del patge negre a la Llar d’Infants Els Picarols.
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Xerrades al voltant del
món de l’excursionisme

L’Ajuntament de Riudoms col· laborarà econòmicament en
l’expedició Tarragona – Amazonia – Bolívia 2005, en que el
CERAP hi està directament implicant amb l’aportació de dos
membres. Aquesta expedició es realitzarà durant el mes d’agost
de 2005 i té com a objectiu realitzar treballs de recerca científica.
L’expedició es va presentar a Riudoms el dia 8 de gener, a la
Sala d’Actes de la Casa de Cultura, on vam poder escoltar el cap
de l’expedició el Sr. Josep Estivill. Durant els dies en que es porti
a terme l’expedició es podrà seguir l’evolució d’aquesta mitjançant
la pàgina web www.riudoms.org.

Per altra banda, durant els pròxims dissabtes es realitzarà el
Primer Cicle de Projeccions de Viatges «Imatges del Món».
Concretament:

Dissabte 15 de Gener, a 2/4 de 9 del vespre

- Projecció de diapositives «Jordania: història i natura a l’Orient Mitjà»

A càrrec de Guillem Guinjoan / Lloc: CERAP

Dissabte 22 de Gener, a 2/4 de 9 del vespre

- Projecció de diapositives «Ferrates a les Dolomites»

A càrrec de Jordi Juanpere / Lloc: CERAP

Dissabte 29 de Gener,  a 2/4 de 9 del vespre

- Projecció de diapositives «Namibia i Botswana: imatges del cor d’Àfrica»

A càrrec de Carles Ferrant, Francesc X. Solé i l’Anna Mª Curto

Lloc: CERAP

Dissabte 5 de Febrer,  a 2/4 de 9 del vespre

- Projecció de diapositives «Amb pulques per Laponia»

A càrrec d’Isidre Solé / Lloc: CERAP

Dijous 10 de Febrer,  a 2/4 de 9 del vespre

- Projecció de diapositives «El camí del K2» Expedició a la Magic Line 2004

A càrrec d’Òscar Cadiach

Lloc: Sala d’actes de la Casa de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet»

L’Ajuntament de Riudoms i el Consell Comarcal del Baix Camp han organitzat
un curs de massatges durant la darrera setmana de desembre. La professora,
va ensenyar a tots els assistents com s’havien de fer els massatges en
cadascun dels músculs mentre aquests ho anaven practicant per parelles.

Curs de massatges

Riudoms amb La Marató
El diumenge 19 de desembre es va celebrar una nova edició de la Marató de
TV3. Enguany la finalitat ha estat la crida a l’esperança en la lluita contra el
càncer. Un any més Riudoms s’ha adherit a La Marató de TV3 i ha estat
solidari vers la malaltia i el que comporta el càncer.

El 16 de novembre l’Associació de Dones de la Bella Llar va organitzar una
xerrada  sobre el càncer a càrrec de la Dra. Anna Torres. El 30 de novembre
la Bella Llar va organitzar el tradicional berenar amb motiu de la Marató,
amb la participació de més de 100 dones, on es va recaptar 1.000 euros.

El 13 de desembre, la regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Riudoms, va
organitzar la xerrada «L’impacte del càncer en el malalt i la família», a càrrec
de la Dra. Agustina Sirgo, psiconcóloga de l’Hospital Universitari Sant Joan de
Reus, amb la col·laboració de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona. El dia 17 de desembre el Taller d’Ocupació del Baix Camp a Riudoms,
va organitzar un acte amb la participació dels alumnes del CEIP Beat Bonaventura
Gran, amb una recaptació de 731 euros. L’acte va ser enregistrat i emès per TV3.

El diumenge 19 de desembre l’ Estudi, Centre de Dansa i Gimnàs d’Isabel
Cros va organitzar, com cada any, un acte al Pavelló Municipal d’Esports.

Trasllat a Riudoms del Club Busseig
l’Ampolla
El Club Busseig l’Ampolla ha traslladat la seva seu social a Riudoms.
Entre els seus socis hi ha diferents riudomencs, entre els que destaca
en Pep Tizne, tresorer del club, i qui ha estat un dels artífexs d’aquesta
iniciativa. Actualment tota la junta ja està treballant en la programació
d’interessantíssimes activitats per a tots els veïns de Riudoms i rodalies.
Podeu contactar amb ells a la seu social del CERAP.

Exposició de Pere Jové i Hortoneda
Del 18 de desembre al 9 de gener s’ha pogut visitar l’exposició que l’artesà
riudomenc Pere Jové i Hortoneda ha organitzat a la sala d’exposicions
de la Casa de Cultura. Un cop més el Pere ens ha mostrat el resultat de
les seves habilitats manuals i del gran nombre d’hores dedicades: un
gran nombre de miniatures de fusta, fidels reproduccions d’elements
quotidians, ens han acompanyat durant aquestes dates nadalenques.
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‘ A FINAL D’ANY, FEM BALANÇ ’

JOSEP M. VALLÈS JOVÉ

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ ANY 2005 ’

Estem a punt de començar un any
nou i és un temps en què s’expressen
intencions i desitjos de la manera
com volem que sigui la nostra vida
individual i col·lectiva per al període
de temps que estem a punt de
començar.  S’acostuma a demanar
que els dotze mesos que tot just
encetarem siguin , si més no, millors
que els que hem deixat enrera.
Nosaltres, com a Grup Municipal
Socialista, també esperem que l’any
que iniciem  a nivell particular
compleixi amb les esperances que
hi teniu dipositades i a nivell col·lectiu,
d‘acord amb qui representem i per
als que complim un deure que ens
heu encomanat,  volem que el nostre
poble, Riudoms, vagi endavant en
tots els aspectes: que sigui un lloc
on la gent cada vegada s’hi senti
millor, que els equipaments i
instal·lacions comunitàries estiguin
en més bones condicions i se’n creïn
de noves , que els nostres carrers i
places facin goig i siguin l’admiració
dels pobles veïns, que els nostres
joves puguin aconseguir habitatges
per viure dignament, que la gent gran

Quan s’acosta el final de l’any les
empreses fan els balanços per saber com
els ha anat l’exercici.

L’Ajuntament actua de forma semblant.
Mirant com ens ha anat l’any que ara
s’acaba, recordem que  el 2004 haurà
aportat a la història de Riudoms un parell
de fites d’elevada transcendència: Vàrem
començar amb la inauguració de la
residència geriàtrica i l’acabem amb la
inauguració del  primer  polígon
empresarial del Prat. Benestar social i
feina. Dues importants fites molt
desitjades per la ciutadania.

Altres més coses han anat omplint les 365
pàgines de l’activitat emprenedora del
govern municipal, però seria massa
extens esmentar-les aquí.

Algunes no s’han fet visibles als ulls de la
població perquè durant aquest any s’han
projectat i han seguit els tràmits previs a
la seva realització, però a hores d’ara ja
són a punt per convertir-se en noves
pàgines brillants de la nostra història local.

Com a exemple us poso les noves
instal·lacions de l’Escola Municipal de
Música, renovació del carrer de l’Arenal,

millora de l’enllumenat d’un bon grapat
de carrers del nucli antic, urbanització
de 5 noves zones residencials i 2 nous
polígons empresarials, obres de l’edifici
annex a la Casa Gaudí, i altres més
que s’han estat gestionant i ara són a
punt per a l’any vinent, sense oblidar
la construcció de vivendes socials,
pavimentació de camins rurals, millora
de carrers, places i jardins, rehabilitació
de l’edifici de l’ajuntament, etc.

I tot això ho seguirem fent l’equip de
govern, com fins ara, i seguirem cuidant
que els serveis municipals funcionin
cada dia millor i que costin el preu just.

I al mateix temps iniciarem l’estudi i
tramitació de nous projectes que
permetin continuar avançant pel camí
del benestar i de la prosperitat per a
totes les persones que tenim la sort
de viure a Riudoms.

Tanquem un any positiu amb la certesa
que l’any que ve encara ho serà més.

El grup Municipal de CiU desitja a totes
les famílies de Riudoms que el 2005 us
vingui de cara i que us resulti un BON  ANY.

El grup municipal d’ERC-AM reitera la nostra protesta, deixant
aquest espai en blanc, a causa de la falta de rigor manca de
llibertat d’expressió d’aquest  Butlletí Municipal de Riudoms.
Properament rebreu més informació, ja sigui a través d’altres
mitjans de comunicació, del nostre  butlletí, l’Esquerra de
Riudoms, o de la plana web: www.esquerra.org/riudoms.

A banda el nostre grup municipal vol dessitjar un bon any 2005 a
tots el riudomencs i riudomenques.

‘ UN PARTIT DEMOCRÀTIC ’

El passat 18 de desembre, va tenir
lloc a Tarragona el Congrés del
Partit Popular de Catalunya en el
qual hi van assistir 320
compromissaris  i altres persones
convidades.

El president escollit en un 82%
dels vots va ser Miquel Àngel
López Mallol.

Com a convidats al Congrés hi
havia representants de totes les
forces polítiques a Catalunya, així
com de sindicats, empresaris i
altres col·lectius.

Acte seguit, el nou president,
presentà les persones que
formaran part de la direcció del
partit a la província. S’incorpora
saba nova.

Així mateix, es va recollir la feina
feta per la direcció de Noves
Generacions del Partit Popular de
Catalunya.

Es donarà més informació en els
propers butlletins.

La direcció del partit desitja molt
bones festes i un bon any nou a
totes les persones de bé, siguin
del color que siguin.

se senti recolzada i es tinguin en
compte les seves demandes, que
tothom tingui el mínim que en el
temps que estem vivint es considera
imprescindible. Que en definitiva el
nostre poble sigui cada vegada més
just,  més lliure i més solidari .

Nosaltres tot això ho hem de
esperar des de l’oposició on estem
al  Consistori, a desgrat nostre tot
s’ha dir. Tanmateix esperem que
aquests desitjos l’actual  Equip de
Govern se’ls faci seus i que a més
hi sàpiga posar l’esperit de diàleg i
de col·laboració necessaris per fer-
los realitat  com més aviat millor. I
és per això que volem que se´ns
tingui en compte i se’ns informi
adequadament de tot allò que els
que tenen el poder al nostre
Ajuntament pensen tirar endavant.
Creiem que repre-sentem una part
important del poble  a la qual no es
pot ignorar, marginar ni menystenir.

Aquestes són les nostres
esperances per l’any 2005. Que
tingueu un bon any.



Ajuntament de Riudoms8

� Desembre  2004 � Núm. 22 �

Programa de la Festa Major

d’hivern de Sant Sebastià
 Dia 19 de gener

- Espectacle de dança tradicional coreana a càrrec de
Namsadang nori.

  Dia 22 de gener

Al matí
- Activitats a la Casa de Cultura d’Antoni Gaudí i Cornet:

· A 2/4 de 12, L’hora del conte.
· A 2/4 d’1, Club de Lectura.

A la tarda
- Cinema infantil a la Llar dels Jubilats. A les 5 de la tarda.

- A les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura d’Antoni Gaudí i
Cornet, Xerrada sobre els Sacs de gemecs i la religió.

- A les 10 de la nit, a la Capella de Verge Maria, Concert
de Sacs de gemecs de Catalunya i gaites de Sanàbria.

 Dia 23 de gener
- A 2/4 de 12, Missa Major.

- A continuació, solemne processó de St. Sebastià Màrtir amb la
participació de la Germandat Ecce-Homo de Tarragona.

- A les 5 de la tarda, Concert de tots els grups participants a
la Trobada de Sacaires, a l’Ermita de Sant Antoni.

- A les 8 del vespre, Ball de St. Sebastià, entrada lliure
amb el Conjunt Élite al pavelló municipal d’esports.

 1r Raid Eqüestre
Costa Daurada -Rutes de Gaudí

El dissabte 8 de gener es va celebrar el 1r Raid Eqüestre Costa Daurada.
Aquesta prova, reconeguda per la Federació Catalana d’Hípica, va posar
a prova la resistència dels 40 cavalls i genets que hi van participar.

A les 8 del matí es van concentrar tots els participants al Camp de futbol
municipal per tal de fer passar als cavalls les revisions sanitàries pertinents.
Tot seguit es va donar la sortida i es va fer el primer tram de la cursa,
d’uns 30 quilòmetres de distància i que va transcórrer per diferents termes
municipals per tornar finalment a Riudoms. Al final d’aquest primer tram,
els cavalls van passar una nova revisió veterinària per a certificar que
podien continuar la cursa i van emprendre un nou recorregut de 30

quilòmetres més amb sortida i arribada a Riudoms per a tornar a passar
la revisió veterinària. Els cavalls que estaven en bones condicions van fer
el darrer recorregut de 20 quilòmetres per la zona costanera de les nostres
contrades i acabar a Riudoms per passar el darrer dels controls veterinaris.
Com es pot  comprovar, els continuats controls van garantir en tot moment
les condicions físiques dels participants, evitant així possibles lesions.

En acabar es va fer la cloenda del raid i l’entrega de premis al pavelló
municipal d’esports.

Un grup de participants al seu pas per la Riera de
Maspujols, al costat del Mas de la Calderera.

Cada 30 quilòmetres, els cavalls passaven exhaustives revisions
veterinàries per a determinar si podien continuar la cursa.


