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La rua al seu pas pel carrer Major. On és Wally?

Un any més, la Festa dels Barris ha tret al carrer a
centenars de riudomencs. Des del rom cremat i el
coc ràpid de divendres, fins al ball de diumenge,
tots els actes s’han omplert de participants que
no han volgut deixar passar l’ocasió de gaudir de
la festa, acompanyats de la família, els amics o
amb els veïns.

Dels comentaris que s’han sentit, n’hi havia un
d’unànime: les carrosses i disfresses cada any són
més maques i la rua d’aquest any, la més lluïda.

Aquesta portada vol fer una similitud amb el que
serà aquest estiu 2005 a Riudoms. L’hem
començat amb la festa dels Barris, seguirem amb
el Reviu les places, la festa Major de St. Jaume i la
25a Fira de l’Avellana de la que us mostrem, en
primícia, el cartell que la promocionarà, Bon estiu!

     Pàgines 4 i 5

Els
barris
tornen

a
guarnir

els
carrers
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Dit en poques paraules, el nostre model de poble és un poble equilibrat, autònom, pròsper, modern,
ben dotat d’equipaments i serveis als ciutadans i amb una càrrega fiscal baixa sobre les famílies.

Volem un Riudoms equilibrat i diversificat en la seva ocupació laboral i en els seus ingressos. Per això
hem impulsat la creació de molts llocs de treball en el sector serveis i també impulsem el sector empresarial.
Volem que les famílies i els joves de Riudoms es guanyin la vida preferentment aquí. No podem dir-los
«aneu a treballar fora». No renunciarem mai a que vinguin empreses a donar feina a la gent d’aquí i a
pagar impostos al poble.

Volem un Riudoms autònom, que les seves fonts de finançament no depenguin tant d’altres municipis o
d’administracions llunyanes, sinó que siguem capaços de generar la nostra pròpia riquesa i la nostra pròpia
capacitat de sostenir un estàndar de vida elevat, de qualitat, amb garantia de sostenibilitat i amb
baixos costos per als contribuents familiars.

Cada municipi se sosté dels impostos que percep dels seus contribuents i de les subvencions dels governs
estatal i autonòmic. La capacitat de crear serveis i de sostenir-los depèn d’aquests ingressos.

Aquells pobles que aconsegueixin arrelar bones empreses en el seu terme, percebran els impostos
suficients per finançar serveis i equipaments, qui no disposi d’aquesta font d’ingressos, veurà el seu
nivell de benestar limitat amb un sostre més baix o haurà de carregar d’impostos a les famílies.

Volem un poble capdavanter en serveis al ciutadà i en equipaments abundants i d’alta qualitat. Volem un
poble modern i amb el futur ben encarat.

Volem un poble de primera línia i ningú ens desviarà d’aquest model. Volem un poble atractiu per als que
viuen fora, però primer que res volem un poble òptim per als que vivim aquí.

Per contra, no volem el poble que vam trobar, petrificat, ancorat en el passat, penjat d’un sol sistema de
vida, ofegat per l’oligarquia immobilista i sense expectatives de modernització ni de prosperitat material,
cultural, ni social, ni de cap altra forma. Un poble sense il·lusió de futur. Un poble que al no avançar com la
resta de pobles de la comarca, perdia posicions, reculant any rere any. Un poble on molta gent (principalment
els que podien) anaven a buscar els serveis educatius, sanitaris, assistencials, esportius, i la feina a altres
municipis en lloc de procurar tenir-los aquí mateix. Aquest poble no el volem i no tornarà.

                                                          Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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MODEL DE POBLE?

I TANT QUE SÍ!

L’Ajuntament de Riudoms

demana més presència de

la Guàrdia Civil al

Subdelegat del Govern
El passat mes de maig, es va detectar un increment important de robatoris. Es va demanar una entrevista amb el
Subdelegat del Govern a Tarragona, Sr. Abelló, per tal d’exposar-li les preocupacions de l’ Ajuntament de Riudoms
i dels veïns en matèria de seguretat, a l’igual com s’ha fet en anteriors ocasions i amb els diferents subdelegats que
han passat per la seu de Tarragona.

El dia 31 de maig es va celebrar una entrevista entre el Sr. Joan M. Abelló, el Sr. Josep M. Vallès, alcalde de
Riudoms, el Sr. Ramon Margalef, regidor de Circulació i Seguretat Ciutadana, acompanyats pels senyors Pau
Gavaldà i Genís Parra de l’Associació d’Empresaris de Riudoms, que també van voler expressar les inquietuds
dels empresaris riudomencs i demanar una major presència de la Guàrdia Civil a Riudoms.

Cal remarcar, una vegada més, la vital importància de denunciar qualsevol acte contra la propietat, tant sigui intent com
robatori davant la Guàrdia Civil, ja que els estudis que ells fan es basen en les denuncies realitzades.
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Camp de Treball La Mola
Per tercer estiu consecutiu, l’Ajuntament de Riudoms i la Fundació
Pere Tarrés han organitzat un camp de treball que permetrà a més de
50 nois i noies de tot Catalunya, treballar, durant aquest juliol, en la
recuperació del jaciment arqueològic de «La Mola».

L’equip tècnic està format per 7 persones, entre monitors de la
Fundació Pere Tarrés i arqueòlegs de l’empresa Cota 64, la qual és
l’encarregada de dirigir les diferents actuacions que es realitzen al
jaciment.

Aquest any s’acabarà d’excavar la totalitat del recinte i ja es podrà
iniciar la consolidació de les diferents parts que el configuren.
Actualment, s’està treballant en el disseny del format final de l’espai,
buscant la millor alternativa per a deixar-lo practicable, per a que tots
els veïns puguin visitar-lo.

Millora de l’enllumenat
Aquests darrers mesos s’ha estat treballant en la millora de l’enllumenat
públic d’una part important del nucli antic, el qual s’ha concretat
mitjançant dues actuacions.

La primera d’elles, i més rellevant, ha estat la substitució de l’enllumenat
dels carrers Major, Gaudí, de les Galanes, Sant Bonifaci i les travessies
de la Font, dels Enamorats i dels Fadrins. Inicialment es va realitzar la
instal·lació de les noves llumeneres i posteriorment es va optimitzar la
seva potència mitjançant unes proves d’aquest nou sistema. Ara, un cop
rebuts els permisos pertinents dels diferents organismes, s’ha pogut
connectar el nou enllumenat a la xarxa i posar-lo en funcionament.

La segona actuació ha consistit en la substitució de les pantalles laterals de
les llumeneres de l’Avinguda Pau Casals, la Plaça del Portal i la Plaça de
l’Església. Aquestes estaven equipades a la sortida de fàbrica amb unes
pantalles de metacrilat, que amb el pas del temps s’havia degradat per l’acció
de la intempèrie i la calor interna de les bombetes. Ara s’han substituït aquestes
pantalles laterals per unes de noves que no patiran aquest problema i
garantiran, durant un llarg període de temps, una bona qualitat lumínica.

La totalitat d’aquestes actuacions ha tingut un cost  d’execució de 35.000
euros. Aquest cost anirà integrament a càrrec de les partides
pressupostàries de l’Ajuntament de Riudoms.

Aquestes millores representen la continuació de la feina feta anteriorment
a l’Avinguda Josep M. Sentís, Plaça de la Palmera, Plaça dels Gegants,

Aspecte de les noves llumeneres del casc antic.

Moment durant la jornada de treball a les restes romanes
de La Mola.

Plaça de l’Om, Urbanització La Soleiada, Carretera de Vinyols,
Urbanització Molí d’en Marc. Les següents actuacions per anar renovant
tot l’enllumenat del poble ja s’estan preparant al carrer Arenal, Sant
Jaume, Sant Isidre...

Millores a Sant AntoniSant AntoniSant AntoniSant AntoniSant Antoni
Aquestes darreres setmanes la Brigada municipal ha realitzat obres al bar de Sant Antoni, per deixar-lo en millors condicions i poder oferir així
un servei de major qualitat als veïns que hi passin a refrescar. L’actuació ha consistit en la substitució de l’anterior barra de fusta per una
d’obra, la instal·lació d’un nou sistema d’il·luminació, així com la col·locació de persianes metàl·liques que garanteixin una major seguretat.

Per altra banda, s’ha continuat la millora de l’espai de darrera de l’Ermita on fa uns mesos es van retirar gran quantitat de terres i es van
enjardinar els laterals, mitjançant l’adequació temporal d’aquell espai com a pàrquing de vehicles.



Ajuntament de Riudoms4

� Juny 2005 � Núm. 28 �

Els barrisbarrisbarrisbarrisbarris tornen...
Els carrers i places del poble han estat novament el marc de la festa i de
la gresca amb motiu de la Festa dels Barris 2005. Les Comissions
organitzadores de cada barri, amb el suport de la Regidoria de Festes,
han aconseguit un grau de participació molt elevat, el que culmina amb
èxit l’esforç i la dedicació que des de mesos enrera hi han dedicat amb
il·lusió tots els veïns i veïnes implicats de cada barri.

Seguint en la línia de convertir la Festa dels Barris de Riudoms en una
festa de caire popular i tradicional amb un fort arrelament a les costums
del poble, enguany s’ha editat un programa d’actes conjunt que, a més,
contenia un breu resum de l’essència de la Festa dels Barris des dels
seus orígens i fins als nostres dies, iniciativa amb la qual es pretén recolzar
i donar màxima difusió a les activitats organitzades per cada barri, junt
amb les d’àmbit general, tot vetllant per la  inclusió d’iniciatives noves i la
recuperació d’algunes de les que ja es feien anys enrera.

Una d’aquestes noves iniciatives que enguany ja s’ha estrenat al Barri
del Raval ha estat la de convertir en festa l’activitat d’engalanar els carrers.
Amb una degustació de cócs casolans i rom cremat, el Barri del Raval va
voler obsequiar a tots els que s’hi van apropar per donar un cop de mà o
simplement als que anaven de visita.

A la una del migdia, la tronada simultània a cada
Barri avisava a tothom que ja érem de ple dins
de la Festa dels Barris 2005. Per tot el poble es
veien els voladors com pujaven i esclataven en
mig del cel serè que ja presagiava una nit fresca
i agradable. Durant la tarda, els jocs de cucanya
van arribar a la majoria de barris per tal de
divertir a petits i grans i anar-se preparant, tot
fent gana, pel sopar de germanor.

I amb la nit, les places i carrers de tot el poble es van
omplir de riudomencs que assistien al sopar. Amanides,
embotits, pollastres a l’ast, meló amb pernil, fricandó...
Cada barri té el seu menú, però tots compartim les ganes
de gresca ja que tot just després de sopar, ens va faltar
temps per posar-nos a ballar amb els primers compassos
musicals.

Tots vam fer: ehhhh!!! tot ballant Paquito el chocolatero.

Arriba el

sopar i ...
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... a guarnir els carrers
Just després de recollir taules i cadires i pràcticament sense temps per recuperar forces, l’endemà
de bon matí, les típiques xarangues van fer la guitza als pocs que havien agafat el son, i tot seguit
va iniciar-se la rua de lluïment, amb carrosses i disfresses d’allò més elaborades i originals,
acompanyades de les típiques enramadores, amb el seus vestits i complements tradicionals.

A la tarda, la missa amb les Ofrenes. Al vespre, el Ball de final de festa que va acabar d’exhaurir les
forces d’aquells als que encara els en quedaven. Durant la mitja part del ball, com cada any, es va
fer públic el veredicte del jurat de carrosses i disfresses, i també es va fer el sorteig que va determinar
qui seria l’Hereu (Joan Josep Parreu Ruiz) i la Pubilla (Núria Torrell Esteve) de Riudoms 2005.

De cara a l’any que ve, cal anar reservant energia a partir d’ara mateix!

Ja només falten onze mesos pels Barris 2006!!!

El concurs va mantenir l’emoció fins
al darrer moment. El veredicte final
va ser:

CATEGORIA CARROSSES
1r Barri del Raval
2n Barri de Sant Antoni
3r Barri de les Escoles

CATEGORIA DISFRESSES
1r Barri del Raval
2n Barri de Sant Sebastià
3r Barri de les Escoles

Concurs millors
disfressa i carrossa

Barri del Raval. Barri de Sant Sebastià.

Barri Ferrant. Barri de les Escoles.

Barri d’Avall. Barri del carrer Major.

Kintu’s 2005.

Barri de Sant Antoni. Barri Molí d’en Marc.

Barri del Colomer.

Batalla final.
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Jordan Capitán Fabra, un riudomenc al
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat

Enguany la Bibliopiscina!

El Jordan va nèixer l’agost del 1992 (en plens Jocs Olímpics de
Barcelona’92) i als cinc anys ja va començar a practicar el Taekwondo.
Actualment és cinturó marró i aquest desembre s’examinarà per tal d’obtenir
el cinturó negre.

Des de fa temps, està
aconseguint importants resul-
tats esportius, entre el que
destaquen dues plates i dos ors
en diferents campionats de
Catalunya i dos ors en els
Campionats Internacionals
d’Andorra de l’any 2003 i 2004.
Però el gran salt esportiu el va
realitzar aquest passat mes de
maig, en que sota la bandera de
la Selecció Catalana va quedar
en el quart lloc del Campionats
d’Espanya 2005 de Taekwondo.

Fruit d’aquest treball i dels bons
resultats obtinguts, des de fa
tres mesos el Jordan s’ha
incorporat als entrenaments del
Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat, on rebrà un entrenament
personalitzat i de primera línea
per tal de tenir opcions a entrar
a l’elit del taekwondo. Molta sort!

Aquest estiu la Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal Antoni Gaudí
ha portat a terme una iniciativa coneguda com a Bibliopiscina. El servei
consisteix en oferir a tots els banyistes de la piscina la possibilitat d’aprofitar
l’estona de lleure per a llegir llibres o revistes. A tal efecte s’ha situat un
carro amb una bona varietat de títols i setmanalment es va actualitzant el
seu contingut per tal que sempre hi hagi algun llibre que ens ajudi a passar
la calor de l’estiu.

Cor de Noies de l’Escola de Música

4rt Trofeu Antoni Gaudí d’Hoquei Patins
En el marc del 10è aniversari del Club Patí Riudoms, aquest any es va
celebrar el 4rt Trofeu Antoni Gaudí d’Hoquei Patins. Els equips participants
van oferir un bon espectacle esportiu i els visitants (C.E. Lleida – Llista

Blava i Casal Montblanquí) es van endur un bon record del nostre poble.

El Club Patí Riudoms es va crear per un grup d’aficionats a l’hoquei sobre
patins i va veure la llum el dia 6 de març de 1996. Actualment s’han fixat
com objectiu la promoció de l’esport base i també la participació en l’esport
de competició.

El Cor Jove de l’Escola Municipal de Música de Riudoms van participar en les
40enes Jornades Internacionals de Cant Coral, on la nostra era la
representant de Catalunya i 7 corals més d’Europa i América. Van rebre classes
magistrals de diferents professors de renom mundial entre els que figuraven
el luxemburguès Pierre Cao, l’americà Robert Ray i el català Josep Prats.

Durant la setmana del 4 al 9 de juliol, les 32 noies van assistir a les classes
que diàriament es feien a Barcelona, on van actuar el dijous 7 a l’Església
del Pi de Barcelona i divendres 8 al Palau de la Música Catalana.

Aquest grup de joves d’entre 12 i 17 anys ha anat obtenint un bon grapat
d’èxits en el món musical i representa un exponent més dels bons resultats
que s’estan obtenint a través de l’Escola Municipal de Música de Riudoms.

Observatori de la Gent Gran
L’Ajuntament de Riudoms i el Taller d’Ocupació Baix Camp 2004 volem portar
a terme un projecte denominat Observatori de la Gent Gran. L’Observatori de
la Gent Gran pretén fer un estudi sobre les necessitats i la situació actual de les
persones majors de 75 anys del nostre municipi i que viuen soles.

Aquest projecte, que és una prova pilot a la comarca del Baix Camp, pretén
buscar les claus per una correcta intervenció i a la vegada apropar a la gent
gran els recursos existents en matèria de Serveis Socials.

Per tal d’obtenir uns resultats òptims necessitem la participació de la població
citada anteriorment i/o de les famílies, ja que el grup d’alumnes del Taller
d’Ocupació, que aniran degudament identificats, realitzaran pròximament visites
a domicili per poder fer-los-hi una enquesta la qual ens servirà posteriorment
per obtenir les necessitats i demandes dels nostres avis.

Prèviament, es lliurarà en mà una carta de presentació i es quedarà per un
altre dia per fer tranquil·lament l’enquesta, que serà anònima.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Acompanyament a la

25a Fira de l’Avellana
Voleu anar a la Fira?
Teniu problemes per anar-hi  i us agradaria que us hi acompanyessin?

El Taller d’Ocupació Baix Camp 2004, l’Ajuntament de Riudoms i el Comitè
Organitzador de la Fira de l’Avellana us oferim la possibilitat d’anar
acompanyats a la Fira, que es realitzarà els dies 12, 13, 14 i 15 d’agost.

Aquest servei gratuït va dirigit a persones grans o a persones amb
dependència que no tenen a ningú per poder sortir de casa i acompanyar-
los a visitar la fira.

Per a més informació podeu trucar al Taller d’Ocupació, al telèfon
977 85 14 50 o als Serveis Socials de Riudoms al 977 76 84 78.

Us hi podeu apuntar fins els dia 5 d’agost !

Amics de Riudoms
El 4 de juliol la Isabel Gómez es va proclamar campiona d’Espanya absoluta en
la prova de banderes en els campionats de Salvament i Socorrisme celebrats a
Alacant. En la final, també hi va participar la Noemí Solanellas, que va quedar en
tercera posició.  La Noemí també es va adjudicar la final en la categoria de júnior.
En la prova de 90 m. esprint la Isabel va quedar 5a en la final absoluta, la Noemí 5a
en la final júnior i l’Eric Mestre es va classificar per la semifinal absoluta.

En individuals cal destacar l’Ivan Gertrudix, que amb tan sols 14 anys es va
classificar en la posició 22 en la prova de l’Ironman en la categoria absoluta.

Pel que fa als relleus, la Noemí Solanellas i la Mireia Muñoz van quedar en 5a
posició en la prova de llançament de corda.

En les proves individuals també hi va participar l’Anna Domènech.

Al centre de la foto la Isabel Gómez i a la dreta la
Noemí Solanellas.
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‘ PLACES... I NO PARAULES ’

EUDALD SALVAT MESTRE

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ CIVISME I DEMOCRÀCIA ’

El   Grup Municipal  Socialista,
conjuntament amb el de ERC,
presentarem en el Ple del  proper
mes de juliol una moció demanant
la condemna de les pintades que
s’han fet als rètols penjats en
diferents finques de la partida del
Freixe, on es fa manifesta l’oposició
de la Plataforma ,amb el nom
d’aquesta partida, que en aquest lloc
s’ hi instal.li un polígon industrial.
Com ja deveu saber un brètols, no
se’ls pot anomenar de cap altra
manera, van embrutar aquest
plafons amb nocturnitat i traïdoria
contravenint els fonaments més
elementals de tot  règim democràtic
i de dret. Els socialistes estem en
contra de qualsevol acte que
impliqui un trencament d’aquests
principis i és per això que la nostra
moció es farà extensiva a qualsevol
fet de caràcter incívic, vingui d’ on
vingui, que pugui trencar la
convivència ciutadana i crear
enfrontaments entre els
riudomencs. Estem en contra
d’aquests actes i així com estem a
favor que qualsevol ciutadà pugui

El grup parlamentari de CiU al
Parlament de Catalunya ha denunciat
el flagrant incompliment de la llei de
creació de 30.000 places de llars
d’infants aprovada pel Parlament i
que tant pomposament va fer públic
el govern actual de la Generalitat. Per
demostrar l’engany de la Conselleria
d’Educació, dirigida per ERC, es
denuncia que el govern tripartit de la
Generalitat preveu una inversió fins al
2008 de només 78 milions d’euros en
lloc dels 123 milions necessaris per
crear les places promeses. Això és un
engany doble al poble català, ja que
d’aquests 78 milions, 27 ja estaven
assignats els anys 2003 i 2004 per
l’anterior govern de CiU. El Govern i
la conselleria d’Educació actuals, volen
presentar com a seves la creació de
noves places que ja s’havien pressu-
postat, la qual cosa suposa un
incompliment de la llei. Això és encara
més greu en tractar-se de la primera
llei aprovada per una iniciativa popular.

Respecte Riudoms, ja vam denunciar
fa pocs mesos, la discriminació amb
que es tracta el nostre poble, donat
que el Departament d’Educació

considera que només ens calen 15
places més fins al 2008. Això és un
greuge per aquells pobles, com el
nostre, on l’ajuntament i els
contribuents hem dedicat molts
esforços per a poder disposar de
places de llars d’infants públiques a
l’abast de tothom, mentre altres
ajuntaments, més «progressistes», o
no n’ofereixen o només arriben al 7%
de la demanda de places públiques
de llar d’infants, obligant a la majoria
de la població a anar a guarderies
privades. Nosaltres intentem, any rera
any, cobrir el 100% de les demandes
de places públiques de llar d’infants
que les famílies de Riudoms
necessiten.

Tal i com us vaig prometre, ara us puc
anunciar que la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Riudoms ha
demanat formalment la creació
d’una segona llar d’infants pública
pel nostre poble. Així, afavorirem i
assegurarem, en un futur, la millor
conciliació entre la vida laboral i la
familiar i continuarem mantenint el
nivell de qualitat de vida i d’educació
dels nostres infants, per molts anys.

- Ara que l’equip de govern exposa en el butlletí alguns acords
adoptats en la Junta de Govern i el Ple, per què no informa
de les nombroses propostes realitzades per l’oposició? Què
no el paguem tots aquest butlletí?
- Per què l’equip de govern no «penja» en la plana web de
l’Ajuntament les decisions adoptades en Junta de Govern,
Comissions Informatives i Plens?
- Per què la ràdio municipal no emet cap programa informatiu
relacionat amb notícies d’abast polític local, ni tampoc
cobreix la informació dels Plens Municipals? S’ha d’anar a
Reus a participar en «debats»?
- No teniu la sensació què l’equip de govern ens continua
amagant alguna cosa?

Atès que la política de mitjans de comunicació que utilitza el
govern municipal en benefici propi, està des de fa temps en
entredit i s’obvien molts fets i notícies de rellevància per la
ciutadania riudomenca, tant en aquest fulls com en altres espais
informatius municipals, el Grup d’ERC-AM es reitera en la seva
proposta i deixa la resta d’aquest espai en blanc a causa de la
falta de rigor informatiu del Butlletí Municipal de Riudoms, i de
l’equip de govern en general.

Properament tindreu a l’abast i rebreu més informació nostra
per altres mitjans de comunicació: la revista l’Esquerra de

Riudoms, el recent butlletí de caràcter mensual Esquerra

Infomunicipal o el renovat web www.esquerra.org/riudoms

expressar lliurament les opinions  i
criteris sempre que no atemptin
contra la dignitat dels altres. En
aquest sentit cal dir que la
Plataforma El Freixe s‘ha comportat
d’una forma exquisida i ha tingut
sempre presents aquests principis,
la qual cosa es va fer palesa en el
passat ple del mes de maig on van
fer sentir la seva veu sense faltar el
respecte de ningú.És per això que
els socialistes lamentem , encara
que sigui una decisió personal de
l’alcalde de Riudoms, el fet que no
es deixés intervenir en la mateixa
taula a representats d’aquesta
Plataforma en un debat efectuat en
una televisió de la capital de la
comarca i per tant els impedís de
contrastar les seves opinions .
Nosaltres hem cregut i creiem en
els valors democràtics i per això
esperàvem una altra actitud del
nostre primer representant.
Desitjaríem, com a ciutadans del
poble de Riudoms,  que en properes
actuacions  aquesta manera de
procedir no es repetís.

‘ ACLARIMENT ’

El primer punt d’aquest escrit és
demanar disculpes a totes les
persones af i l iades al  PPC i
simpatitzants per no publicar
cap escr i t  en e l  But l le t í
Munic ipa l  de ls  passats  dos
mesos.

El partit que represento, està en
reformes internes.

Tota reforma implica canvis,
canvis que estaré d’acord o en
desacord en el plantejament
dels mateixos.

La democràc ia  ens permet
gaudi r  a  les  persones de
llibertat.

L l iber ta t  en les  dec is ions i
actuacions.

Com a lega l  representant  i
portaveu del PPC a l’Ajuntament
de Riudoms assumeixo tota
responsabi l i ta t  de la  meva
actuació.

En el proper Butlletí Municipal
aportaré una informació més
extensa.
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divendres 1 de juliol. Tots els pares i infants van estar-hi convidats. Durant la
setmana s’havien repartit «les notes» i mentre els pares en parlaven amb
les educadores, el pallasso Raül, va distreure l’acte. Els més de cent nens i
nenes, tot i l’espera, van poder marxar amb el seu record de la festa.

L’Escola-Taller Baix Camp 3 ha tancat les seves portes per enguany amb
la satisfacció d’haver format més d’una vintena de joves, preparats per
incorporar-se al món del treball: jardiners, electricistes i fusters que
esperem els permeti desenvolupar-se laboralment.

Finalment el 30 de juny van acabar dos cursos de llengua i conversa per a
no catalanoparlants. Més de vint-i-cinc immigrants de totes les nacionalitats
han pres part en aquesta iniciativa de les Regidories d’Ensenyament,
d’Agricultura i de Benestar Social. Des d’aquí volem donar les gràcies a
aquells pagesos i empreses agrícoles riudomenques que han col·laborat
en que els seus treballadors agraris participin d’aquest curs. Us informem
que de cara a la propera tardor, seguirem oferint més cursos i us animem
a, qui tingui interès, demanar informació a l’Ajuntament.

FINS EL PROPER CURS!!!

Fi de curs 2004/2005!!!
Any rera any, l’arribada de la fi de curs provoca més d’una emoció,
sorpreses, reestructuracions familiars, canvis d’horaris, noves activitats,
noves possibilitats, ...

El final de curs del col·legi Beat Bonaventura es va celebrar els dies 17 i
18 de juny. El divendres 17, es va cloure la celebració dels 25 anys de
l’edifici «nou» de l’escola, amb la visita a l’exposició sobre aquests primers
25 anys, una actuació a càrrec del Cor Jove de l’Escola Municipal de
Música i un sopar de germanor en que alumnes i professors dels darrers
anys ens vam poder retrobar. Durant l’acte es van projectar emotives
imatges de cursos enrera. L’endemà dissabte, l’AMPA va organitzar la
festa de fi de curs del cole, en que els nens i nenes van xalar d’allò més:
activitats esportives, teatre, globus, sucs tropicals i musiqueta...

A l’IES Joan Guinjoan han arribat a final de curs amb tota una sèrie
d’activitats, així el dissabte 7 de maig l’AMPA va organitzar una jornada
de portes obertes en que els nous alumnes i pares de l’institut van prendre
el primer contacte amb el seu nou centre. Durant l’acte també es van
lliurar els premis literaris que anualment organitza l’insti. En aquest acte
es va presentar un nou número de la revista de l’IES: La Mòbila.

Més endavant, es van fer dues festes més de fi de curs: la de Batxillerat i la 4t
d’ESO. Aquestes festes marquen la fi d’un cicle, i alhora l’inici d’un altre, i tant
una com l’altre, es van acabar amb un bon sopar i càntics d’alegria fins les ...

L’Escola Municipal de Música de Riudoms ha celebrat la finalització del
curs amb la festa-concert que va tenir lloc a Sant Antoni el dimecres 22
de juny. Amb el recinte ple de familiars i amics, les diferents formacions
van anar interpretant les peces preparades per a l’ocasió. Prèviament
l’AMPA de l’Escola de Música havia organitzat el diumenge 12 de juny
una paella popular pels seus membres. Val a dir que el curs encara va
tenir dues cites prou importants, ja que les dues Orquestres de l’Escola
van actuar el dimecres 6 de juliol en el marc del «Reviu les places» i
durant la setmana del 4 al 9 de juliol les integrants del Cor Jove, dirigides
per Violant Sarrà, van assistir a una 40es Jornades Internacionals de
Cant Coral a Barcelona, cosa que les va permetre actuar a l’Església del
Pi de Barcelona i al Palau de la Música, amb notable èxit.

La Llar d’infants municipal «Picarols» ofereix el seu servei durant tot el mes
de juliol. Tot i així, les educadores van preparar la festa de fi de curs pel

La Nova Bibliotecària
Des de fa unes setmanes, la Mireia Ciuraneta s’ha fet càrrec de la gestió
de la Biblioteca i de l’Arxiu Municipal, i per tant esdevé la nova responsable
de les activitats que es realitzen en aquests espais. És per això que avui li
fem unes preguntes per tal de conèixer millor la seva tasca.

a) Quin és l’objectiu de la biblioteca?
La Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí de Riudoms té com a objectiu principal
promocionar la lectura, ser un punt de referència on poder estudiar i ser un centre
d´accés a les tecnologies de la informació per a tots els riudomencs i riudomenques.

b) Què hi podem trobar a la biblioteca de Riudoms?
Podem trobar les darreres novetats en novel·les per adults, en llibre infantil i juvenil
i un fons de llibres escrits per autors de Riudoms dins de la col·lecció local.

c) Per curiositat, quin és el darrer llibre que s’ha incorporat al fons?
La novel·la Les ànimes grises, de Ph. Claudel, que és Premi Renaudolt

2003, i en llibre infantil, dins de la col·lecció de les tres bessones, el llibre A
la cuina amb les tres bessones.

d) I el darrer que has deixat per endur a casa?
Un llibre de la col·lecció de Geronimo Stilton, que han resultat tenir molt
d’èxit, i que els nois i noies que venen a la biblioteca llegeixen molt.

e) En quan als serveis que s’ofereixen, hi ha alguna novetat?
Des de fa poc s’ofereix el servei de la Bibliopiscina. Hem pujat a la piscina de
Sant Antoni una selecció de llibres (cada setmana n’hi pugem de nous), llibres

sobretot per als més petits, i una tria de revistes de contingut divers per gaudir-
ne durant les hores que resten obertes les instal·lacions de la piscina.

f) Quin és el teu somni com a bibliotecària?
El meu somni al càrrec de la biblioteca seria posar tots allò necessari per
tal de que tothom conegués les possibilitats d’aquest equipament cultural i
en gaudís plenament.

Mireia Ciuraneta, la nova bibliotecaria.

Pares i mares, nens i nenes, tots plegats van gaudir
de les festes de final de curs.


