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En Pep Bou encetarà el Nadal a Riudoms
amb el seu renovat espectacle
BUFAPLANETES, que amb el sabó com a
protagonista, representarà una fantàstica
història farcida de bombolles de tota mena.
Divendres 23 de desembre, a les 22h.

Venda d’entrades anticipades i numerades:
Ajuntament de Riudoms: 10h a 14h
Biblioteca «Antoni Gaudí»: 16h a 20h

L’acte inaugural va comptar amb un selecte concert a càrrec de l’Orquestra de Grans
de l’Escola Municipal de Música, dirigida pel professor Sr. Josep M. Manresa.

Bombolles per Nadal
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Si observem la realitat del mercat de l’habitatge a Riudoms, constatem que:

La gent prefereix viure en cases que no pas en pisos i també prefereix la casa amb jardí a
la casa sense jardí.

Existeix una oferta molt àmplia de solars i d’habitatges.

Això no impedeix que els preus segueixin augmentant.

I malgrat tot, la demanda no afluixa.

La demanda de vivenda en propietat es manté a l’alça perquè:

Els baixos tipus d’interès situen els costos mensuals de les hipoteques d’habitatge
(interessos + amortitzacions) a un nivell pròxim al lloguer de la mateixa vivenda, de
manera que molts ciutadans opten per comprar, perquè saben que un dia (llunyà) pagaran
l’últ ima quota i seran propietaris, cosa que amb el l loguer, mai no arribaria.

El nombre d’habitants creix.

La percepció que demorar la compra de l’habitatge és un mal negoci, perquè el mes
següent ens resultarà més car i la diferència entre el nostre poder adquisitiu i el preu
de compra, seguirà creixent.

L’entrada al mercat de noves promocions d’habitatges hauria de frenar la tendència a l’alça
dels preus, en la mesura que l’augment de l’oferta pressiona sempre els preus a la baixa.
Resulta molt difícil avaluar l’impacte real tot i que podríem llençar hipòtesis sobre quin seria
el preu del mercat sense l’aparició de tanta oferta de sòl residencial o amb una existència
de sòl molt més minsa. Convindrem fàcilment que els preus serien encara més elevats.

Què fa el mercat davant d’aquesta situació? Doncs s’ha observat una tendència a la
reducció de la superfície útil de cada vivenda, de manera que en adquirir menys metres
quadrats de superfície, el cost absolut no resulta tan elevat. En alguns municipis aquesta
tendència s’ha dut fins a extrems inexplicables, amb pisos de 30m2, que converteixen la vivenda
en un àmbit on resulta molt difícil una mínima qualitat de vida, per manca d’espai vital.

Què fan els poders públics? Introdueixen al mercat les vivendes de protecció o, dit en
altres termes, de baix cost. Aquesta és una realitat que sempre ha existit, per bé que
darrerament va adquirint una major importància, relativa perquè les quantitats d’habitatges
de protecció que posen en el mercat els ajuntaments i altres organismes públics, són
percentualment, en relació a la demanada, molt baixos, de manera que pal·lien una mica el
problema, però no el resolen.

L’Ajuntament de Riudoms iniciarà l’any vinent la construcció de les primeres vivendes
de protecció.

Així mateix, per tal de garantir uns mínims de dignitat i de suficiència de l’espai vital
dels habitatges, limitarem a 60m2 la superfície mínima per a les vivendes noves.

                                                       Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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La població: Un creixement

sostingut i raonable
Riudoms està immers en una zona geogràfica receptora d’habitants
per la seva bona situació i per les òptimes condicions climàtiques i
econòmiques.
Això es tradueix en un creixement demogràfic que afecta tots els
municipis de l’entorn, encara que no tots d’igual manera.

Riudoms no és una excepció dintre d’aquest context, creixem però ho
fem de forma sostinguda i raonable.

Aquí podeu veure la gràfica de l’evolució de la població els últims 18 anys.

L’estat de les obres noves
Endagament del barranc del Molí de Vent

Aquestes obres s’estan executant per assegurar una bona connexió entre
el barranc del Molí de Vent i el calaix soterrat que passa per sota del carrer
Salvador Espriu. Les obres estan en un avançat estat de realització. A
data d’avui ja està construïda la major part de la canalització amb calaixos
prefabricats de formigó i pràcticament acabades les obres de la captació
del barranc cap als nous calaixos. Queda per executar la connexió amb
els calaixos actuals (el tram de davant de la Cooperativa) que serà més
lent d’execució, ja què requereix desplaçar la canonada que subministra
aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona a Riudoms.

Està previst que en breu període de temps l’aigua de pluja ja passi per la nova
llera i que l’obra estigui acabada a finals de gener.

Construcció de l’Epicentre Gaudí

Les fortes pluges que van coincidir amb l’inici de les obres van fer que
l’execució inicial portés un ritme més baix del que estava programat. Ara ja
s’està treballant a un bon ritme construint el sostre de la segona planta, podent
tenir l’estructura de l’edifici acabada als voltants de Nadal.

Passat l’estiu de 2006, quedarà l’obra finalitzada.

Plaça de l’arbre

Actualment ja està feta tota la feina de grans moviments de terres,
transplantament de la majoria d’arbres, col·locació de la xarxa de pluvials i la
xarxa general d’aigua de reg. A hores d’ara, ja ha arribat el material específic
de mobiliari urbà que era necessari per a continuar l’obra i per tant es reiniciarà
després de les festes de Nadal.

Renovació del Carrer Arenal

Aquesta obra es caracteritza per la seva complicada execució, sobretot pel
fet d’haver de treballar en un carrer estret, amb una gran quantitat de serveis
existents (gas, telefonia, clavegueram, aigua potable, electricitat, enllumenat
públic, etc), i haver de deixar cada dia preparat el carrer per tal que els veïns
hi puguin conviure amb les mínimes condicions de qualitat.

Actualment s’ha acabat la fase de més dificultat tècnica. S’ha començat a
posar el nou paviment, que tot i la lentitud que requereix pel fet d’haver-se de
fer de manera artesanal, ja porta un bon ritme.

El termini d’execució d’aquestes obres estava programat en sis mesos, de
manera que a finals de gener quedarà ben poca feina per fer.

Deixalleria municipal

Ja s’ha fet la neteja del solar en que s’ha de construir la deixalleria i en aquests
moments s’està fent el replanteig d’aquesta a sobre del solar. Les obres
s’iniciaran passat festes, de manera que al final de la primavera es podrà
iniciar l’activitat mediambiental.

Estat actual de les obres d’endagament.

Les obres avancen a bon ritme.
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El Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Sr. Xavier Sabaté,
acompanyat per l’alcalde de Riudoms, Sr. Josep M. Vallès, el Regidor
d’Ensenyament de l’Ajuntament, Sr. Eudald Salvat Mestre i el Director
de l’Escola, Sr. Josep Solórzano, va inaugurar el dissabte 26 de
novembre, la nova seu de l‘Escola Municipal de Música de Riudoms.

Emmarcat en les Festes del Beat 2005, l’acte va incloure un concert
a càrrec de l’Orquestra de Grans de l’Escola, sota la direcció del
professor Josep M. Manresa. A continuació es van visitar les noves
instal·lacions que ocupen les dues plantes dels dos edificis que
conformen el nou carrer de la Música. L’edifici de Pau Casals, està
distribuït en secretaria, serveis i aules adaptades i altres espais
comuns a la primera planta i la sala d’actes a la segona, accessibles
ambdues plantes amb servei d’ascensor. L’edifici de la Plaça de l’Om,
està destinat totalment a aules i sales d’educació musical i conté les
escales i sortida d’emergència. Complint la normativa urbanística, els
dos edificis estan units a través d’un passadís cobert.

Les autoritats durant l’acte inaugural.

Aquesta nova seu ha tingut un cost aproximat de 718.000 euros (66.000
dels quals a càrrec de la Diputació de Tarragona, 178.000 a càrrec de la
Generalitat de Catalunya i els 474.000 restants a càrrec de l’Ajuntament
de Riudoms). Aquest equipament s’afegeix i incrementa l’oferta social
i educativa riudomenca. L’Escola Municipal de Música de Riudoms
té aquest curs 173 alumnes de Riudoms i la comarca del Baix Camp
i hi imparteixen classe 15 professores i professors.

L’obra feta no és tan sòls l’Escola. En aquest acte, també, es va
donar la benvinguda a un nou carrer: el carrer de la Música. Un
carrer que comunica, obre espais i facilita la mobilitat, en el que
només hi poden haver aquestes instal·lacions, que alhora donen
vida i dignifiquen el nucli antic. Les obres van estar fetes amb
aportacions de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament de Riudoms.

Per acabar, volem fer un agraïment públic a totes les persones que
s’han implicat anteriorment i a les que hi estan avui implicades:
antics i actuals regidors, antics i actuals profes, antics i actuals
membres i presidents de l’Associació de mares i pares, personal
de l’ajuntament, que han treballat pel bon nom i funcionament de
l’escola, tots estem d’enhorabona!

L’escola i la música és de tots!

Els petits durant una classe de llenguatge musical.

La Cap d’Estudis, amb els seus alumnes.

Aspecte de la sala d’audicions.

26 de desembre, durant tot el matí,  jornada de portes obertes a l’Escola Municipal de Música
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Les Les Les Les Les Festes del Beat Festes del Beat Festes del Beat Festes del Beat Festes del Beat 20052005200520052005
El darrer cap de setmana del mes de novembre ha estat nodrit d’actes
amb motiu  de les Festes del Beat, que com cada any, són festes per
honorar el fill il.lustre de Riudoms, el Beat Bonaventura Gran. En l’àmbit
religiós, s’han dut a terme les misses, novena, la Processó de Fanalets
acompanyant el Reliquiari Major del Beat, el dia 20 al vespre, i la Solemne
Processó  presidida per l’urna del Beat el dissabte 26.

De manera oficial, però, es va donar el sonor inici de festa amb la tradicional
tronada a la plaça de l’Església, amb el repic de campanes de fons, el
divendres 25, a la 1 del migdia. L’endemà es duia a terme l’ofici religiós en
honor del Beat, en el que una comitiva encapçalada pels regidors del
Consistori, junt amb la Confraria del Beat, entitats locals, familiars del Beat
i l’Hereu i la Pubilla amb el ciri-ofrena, sortien de la Casa de la Vila,
acompanyats per un seguici musical, per arribar a l’Església de Sant Jaume
al punt del migdia, missa en la qual l’alcalde efectuà la tradicional ofrena
del ciri al Beat. Al voltant de dos quarts de dues, es va fer l’acte d’inauguració
de les noves instal.lacions de l’Escola de Música de Riudoms.  Al vespre,
es va dur a terme el ball al Pavelló d’Esports Municipal.

El diumenge 27 de novembre va ser el dia de l’Homenatge a la Vellesa,
acte de reconeixement a la nostra gent gran que organitza la Confraria
del Beat i l’Ajuntament de Riudoms, per homenatjar als avis i àvies
que ja han assolit els 82 anys d’edat, els quals van participar d’una
missa en record dels que ja no hi són i d’un concert a càrrec de les
corals Dolça Catalunya de Riudoms, la coral Noves Veus de Vinyols i
els Arcs, la coral Lo Floc d’Alforja, la coral Sant Eulàlia de Riudecols i
la coral Verge del Camí de les Borges del Camp. L’homenatge va
acabar amb un dinar de germanor de tots els homenatjats al menjador
del CEIP Beat Bonaventura, on les cuineres del centre van elaborar el
menú del dinar i voluntaris de l’Esplai del Casal van servir les taules.

A dos quarts de nou del vespre va arribar el torn del foc, i concretament
al Camp d’Esports Municipal, amb l’encesa del castell de focs, que
ja és tota una tradició per les Festes del Beat. Enguany, el disseny i
muntatge de la pirotècnia va anar a càrrec de l’empresa Igual.
Després dels focs, al Pavelló, es va dur a terme una funció de teatre
a càrrec de la pallassa Pepa Plana, que va oferir el seu muntatge
«Giulietta», una divertida i rocambolesca història on una simpàtica
«Julieta» no és acceptada en un càsting per a dur a terme el clàssic
«Romeu i Julieta».

La cloenda de la programació de les Festes del Beat d’enguany, el
dilluns 28 de novembre (festiu local), a les sis de la tarda i al pavelló,
va anar a càrrec dels actors de Xirriquiteula Teatre, que van portar-
nos el seu últim espectacle basat en clown i anomenat «A-2»,
espectacle que va copsar l’atenció de tots els nens i nenes que no
s’ho van voler perdre.

VI Nit de l’EmpresariVI Nit de l’EmpresariVI Nit de l’EmpresariVI Nit de l’EmpresariVI Nit de l’Empresari

El castell de focs pel Beat,
sempre present a les festes.

El passat dissabte, 3 de desembre, va tenir lloc el sopar de la VI Nit de l’Empresari
de Riudoms, que cada any organitza l’Associació d’Empresaris Riudomencs i
la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Riudoms, amb més
d’un centenar de participants i convidats. Enguany, l’esdeveniment va tenir lloc
al restaurant Centro Riudomense, comptant amb la presència d’un convidat del
món periodístic i audiovisual, el Sr. Vicenç Villatoro. El sopar estava obert a tots
els empresaris i empresàries de Riudoms i a tots aquells que volguessin
acompanyar-los, per aconseguir l’objectiu que cerquen els organitzadors: generar
una trobada distesa i un punt d’intercanvi d’impresions entre els empresaris
locals. A la part final del sopar, i després de les intervencions del Sr. Pau Gavaldà,
president de l’AER, del Sr. Josep M. Vallès, alcalde de Riudoms, i del Sr. Vicenç
Villatoro, es van lliurar una sèrie de distincions a diverses empreses i empresaris
de Riudoms. Aquestes tenien un caràcter entranyable i de reconeixement
corporatiu més que no pas caràcter de guardó. Els distingits van ser el Sr. Josep
M. Pellicé Font, per tota una vida dedicada a l’empresa, el Centre Actiu, per la
vocació de servei, i Olis Mallafré, per la seva projecció empresarial. La vetllada
va acabar amb un ball que es va celebrar al mateix restaurant.Els premiats fent-se la foto de rigor.

Moment durant l’Homenatge a la Vellesa.

Actuació conjunta de les dos corals.
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Desestimada la demanada pels danys

ocasionats en la baixada d’ORNIS 2004

Sentència condemnatòria per intent
d’agressió a la Guàrdia Urbana

El passat dia 6 d’octubre és va celebrar al Jutjat d’ Instrucció de Reus un
judici, contra M.K. major d’edat, que va amenaçar en data 21 de juliol de
l’any 2002 a dos agents de la Guàrdia Municipal de Riudoms. L’Ajuntament
es va personar com acusació per tal que aquell fet no quedés impune.

Nou èxit de la Festa de l’Oli Nou

El passat dimarts, dia 29 de novembre, a la sala d’actes de la Llar del
Jubilat, el Sr, Ramon Robusté, farmacèutic de Riudoms, va fer la xerrada
«Alimentació i Salut en persones grans».

La xerrada va comptar amb una notable assistència de públic que varen
poder escoltar tota una sèrie d’explicacions sobre l’alimentació més
adequada per la gent gran i sobre l’importància d’aquesta per la salut.

L’acte va estar organitzat conjuntament per l’ Associació de Dones la Bella
Llar i per la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Riudoms, i amb el
suport del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona.

Alimentació i salut en persones grans

En el ple del dia 17 de novembre es va aprovar la nova constitució del
Consell Assessor de l’Organisme Autònom per a la Gestió del Patrimoni
Municipal i la nova composició del Patronat de la Fundació Gaudí.

El Consell Assessor de l’Organisme Autònom queda de la següent manera:

Presidència José V. Mir Arner
Membre designat CiU Josep Papió Ferrant
Membre designat ERC-AM Pere Campíñez Salas
Membre designat PSC Josep M. Escoda Gil
Membre designat PPC Jaume Vaquer Gimeno
Representant AER Ginés Parra Sánchez
Membre designat presidència Marcel F. Ferré Sánchez
Membre designat presidència Josep M. Fargas Mas

El Patronat de la Fundació Gaudí queda de la següent manera:

Presidència Josep M. Vallès Jové
Representant CiU Josep M. Cruset Domènech
Representant ERC-AM Francesc X. Lázaro Alhambra
Representant PSC Miquel Herrero Iglesia
Representant PPC Marc Junivart Molons
Membre designat CiU Ernest Escoda Martínez
Membre designat ERC-AM Lídia Massó Sala
Membre designat PSC Berta Mora Roca
Membre designat PPC Saturnino Garcia Molia
Membre designat presidència Marina Mas Domingo
Membre designat presidència Rosa M. Asens Fortuny

Resultat de la subhasta de solars de

propietat municipal

Un solar de propietat municipal, situat al carrer de la Mercè Rodoreda, dins l’àmbit del
Pla Parcial Residencial 4 «Font Nova», amb la finalitat de construir un edifici plurifamiliar
de 4 habitatges i locals comercials d’acord amb la normativa urbanística del sector.
Solar amb una superfície total de 362,30 m2 i una edificabilitat total de 678,25 m2. Parcel·la
número 3 del projecte. El número de plantes és PB + 2PP, amb una profunditat edificable
de 12 m (en totes les plantes). El tipus de licitació es fixa en 439.000 euros (sense IVA),
per tot el solar.

Termini: fins el dia 2 de gener de 2006 per a presentar tota la documentació, de 10 a 14
hores a les Oficines de l’Ajuntament de Riudoms.

Per a més informació podeu trucar als telèfons 977 85 08 88 o 977 85 03 50, o també
podeu consultar el web www.riudoms.org.

PROPERA  SUBHASTA  D’UN  SOLAR  MUNICIPAL

El diumenge 20 de novembre de 2005, es va celebrar la IVa Festa de l’Oli Nou
de Riudoms. Més de 1.200 visitants van voler donar la benvinguda a l’oli extra
verge d’aquesta temporada, tot esmorzant llonganissa, cansalada, arengada,
avellanes i pa torrat, i naturalment, amanit amb un bon raig d’oli nou.

Durant la jornada, es van poder visitar les instal·lacions de la Cooperativa,
equipades amb la millor tecnologia, per tal de produir l’oli verge extra, fruitat,
arbequí i de primeríssima qualitat. També es van poder visitar la mostra de
fotografies i dibuixos, la ballada de gegants i capgrossos i una xerrada a
càrrec de la prestigiosa cuinera Mariona Quadrada.

Qui va voler, va poder adquirir aquesta meravella d’oli, que la nostra cultura
mediterrània tant sap apreciar, com és l’oli acabat de premsar.

Oli i pa torrat,
sense parar!

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 d’octubre de 2005, va
acordar l’adjudicació de la subhasta convocada per a l’alienació d’un solar
de propietat municipal situat al carrer de la Sardana cantonada amb el
carrer de Salvador Espriu al Sr. Albert Gil Torrents, en representació de
Inversalou 2005, SL per import de 415.500 més IVA.

També es va adjudicar el solar de propietat municipal situat al carrer de
Molins nous a Inversalou 2005, SL per import de 511.000 euros més IVA.

Fundació Gaudí i Organisme Autònom

El passat 28 de novembre de 2005 es va celebrar el judici per la demanda
presentada contra l’Ajuntament de Riudoms pels afectats en l’accident de la
baixada d’ORNIS 2004. El jutge va desestimar la demanda en determinar que
l’Ajuntament havia adoptat suficients mesures de prevenció i seguretat, i que no
existeix responsabilitat pels danys ocasionats, ja que va ser la pròpia conducta
de les persones afectades, la causant de l’accident, en situar-se en un lloc
senyalitzat on no s’hi podia estar i no fer cas dels reiterats avisos de l’organització.
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‘ TOT NO VAL I NO TOT
ÉS LÍCIT  ’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ PERDRÀ RIUDOMS
FINALMENT LA CASERNA DE
LA GUÀRDIA CIVIL? ’

Al poc temps de començar aquesta
legislatura, el diputat del PSC al
Congrés, Francesc Vallés, acom-
panyat de tots els membres del grup
municipal socialista, va fer una visita
a l’Ajuntament de Riudoms i es va oferir
a l’Alcalde per fer de mitjancer entre el
Consistori i el Ministeri de l’Interior per
negociar la compra dels terrenys que
ocupen la caserna de la Guàrdia Civil.
Tot i que des de llavors ni l’Alcalde, ni
cap regidor del Govern municipal s’han
adreçat a ell per fer us d’aquest
oferiment, el diputat socialista ha estat
fent gestions per aconseguir abaratir
un hipotètic preu de venda, ja que la
cessió gratuïta no està contemplada
per la Llei i, per tant, s’havia de negociar
un preu de venda a la baixa.
Fa pocs dies ha sortit a subhasta
pública la caserna de la Guàrdia Civil
per uns 126.000 ˛ i sembla ser que ja
hi ha gent interessada en adquirir-la.
Al Ple del 17 de novembre els
socialistes vam preguntar al Govern
municipal (CIU i PP) si sabien que havia
sortit a subhasta la Caserna, si
l’Ajuntament de Riudoms es pensava
presentar a la subhasta, si havien fet

D’un temps ençà, prolifera la
distribució de pamflets i la publicació
d’articles que, en el millor dels casos,
són desinformatius quan no són un
grapat de mentides o inclús
veritables atemptats contra la
dignitat de les persones i de les
institucions.

Sovint, aquestes actuacions no fan
altra cosa que dissimular la poca
consistència dels arguments
d’aquells que les practiquen.

La gent de CiU considerem que la
discrepància de les decisions
governamentals és legítima i que la
llibertat d’expressió dels punts de
vista de cadascú és necessària.
Tanmateix considerem que la
divulgació de mentides, les injúries
o la difamació de les persones o de
les institucions democràtiques és
execrable i desqualifica qui ho
practica.

Des de Convergència i Unió ja fa
molts mesos que evitem replicar
tanta publicació esbiaixada i

mancada de mínim respecte per
les normes de convivència
democràtica. Lluny de prendre
model de la nostra actitud, alguns
grupets sembla que interpreten la
nostra prudència i serenitat com una
posició de debilitat i van augmentant
la seva desmesura més enllà dels
límits que mai no s’han de
sobrepassar.

L’opinió pública entendrà que cada
vegada se’ns fa més difícil seguir
callant i prenent paciència quan
alguns d’aquests grups sembla que
no tenen clar el límit entre les
diferències d’opinió i el respecte a la
veritat, a les persones i a les
institucions democràtiques.

Fem un toc d’atenció i una invitació
a retornar les coses pel camí del
respecte i de l’argumentació amb
la veritat per davant, valors que mai
haurien hagut d’oblidar aquells que
amb tanta facilitat critiquen els
altres.

us de l’ajuda oferta pel diputat
socialista, o si permetrien que
inversors privats especulessin amb
aquests terrenys perdent així
l’oportunitat de destinar-los a una futura
sala polivalent, una Llar de Jubilats,
habitatges de protecció oficial, o a
qualsevol altre ús social.
L’Alcalde va contestar que sí que
estaven assabentats de la subhasta,
però que no pensaven presentar-s’hi;
que reconeixien que el diputat
socialista havia negociat a Madrid i
que no permetrien que inversors
privats especulessin amb els terrenys.
Únicament volem puntualitzar un parell
de coses: el diputat socialista ha
estat negociant en benefici de
Riudoms, però no ha comptat mai
amb la complicitat de l’Ajuntament, ja
que en cap moment s’han dirigit a ell,
ni han volgut acceptar l’important
rebaixa que havia aconseguit en el
preu i sobre el fet que no permetran
l’especulació amb aquests terrenys,
ens agradaria saber com ho podrà
evitar l’Ajuntament si al final van a parar
a mans dels particulars que ja s’han
presentat a la subhasta.

‘ PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA A RIUDOMS ’

Nomenament del representant a
l’Organisme Autònom per a la
Gestió del Patrimoni Municipal.

La Junta del PPC a Riudoms ha
proposat  a l  senyor  Jaume
Vaquer Gimeno com a membre
del Consell Assessor d’aquest
Organisme Autònom per a la
Gestió del Patrimoni Municipal.

En pròxims butlletins es farà una
explicació més extensa dient el
perquè s ’ha creat  aquest
organisme autònom, que ha de
ser peça clau en tot el referent
a l ’hab i ta tge de protecc ió
pública.

Nomenament del representant al
Patronat de la Fundació Gaudí.

Vist que el membre del Patronat
designat per la Junta del PPC a
Riudoms, la senyora Montserrat
Gispert Forcadell, ha finalitzat el
seu mandat de quatre anys per
al qual va ser designada.

S’ha proposat, com a membre del
Patronat de la Fundació Gaudí, en
substitució de Montserrat Gispert
Forcadell, al senyor Saturnino
García Molias.

En el pròxim butlletí es dirà la data
de convocatòria dels afiliats per a
la renovació, si s’escau, de la
Junta Local.

- Per què l’equip de govern no
reconeix l’evidència d’una vegada?
Quantes signatures i cartells s’han
d’afegir a les més de 3.000 firmes
recollides per la Plataforma El
Freixe i els més de 200 cartells
penjats als balcons del casc urbà
de Riudoms en contra del polígon?

-Per què els mitjans de
comunicació municipals no
informen d’aquest fet? Per què Ona
Riudoms encara no ha emès cap
programa sobre la prestesa
construcció d’un polígon? Per què
no cobreix la informació dels
Plens?

-Sabeu que a Les Borges s’està
realitzant el POUM-21 (el nou
planejament) amb la participació de
la ciutadania i que una de les
primeres conclusions ha estat
limitar el creixement urbà i els
polígons industrials? Per què l’equip
de govern de Riudoms no vol
canviar les normes de planejament
i menys amb la participació dels
seus habitants?

- Totes aquestes formes d’actuar
fan pensar què l’equip de govern
amaga quelcom respecte a la
creació del polígon El Freixe.

Atès que la política de mitjans de
comunicació que utilitza el govern
municipal en benefici propi, està en
entredit i s’obvien fets i notícies de
rellevància per la ciutadania
riudomenca, tant en aquest fulls
com en altres espais informatius
municipals (web i emisora), el Grup

d’ERC-AM deixa la resta d’aquest
espai en blanc a causa de la falta
de rigor informatiu del butlletí, 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
butlletí mensual Esquerra

Infomunicipal o el web
www.esquerra.org/riudoms
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Programa de les

Festes de Nadal 2005

17 de desembre

11,30h. Biblioteca Pública Municipal «Antoni Gaudí»

L’HORA DEL CONTE, com cada dissabte no festiu, durà a petits
i grans a fer un passeig pel món dels contes. Un bon moment per
enganxar-s’hi… Entrada lliure.
Organitza: Grup Municipal de Lectura.

21 de desembre

17,30h. Carrers del centre de la vila.

CANTADA DE NADALES. Alumnes de l’Escola Municipal de
Música cantaran nadales tradicionals pels carrers del centre de
la vila.
Organitza: Patronat de l’Escola de Música

20h. Església de Sant Jaume Apòstol.

CONCERT DE NADAL. Els alumnes de l’Escola Municipal de
Música duran a terme un repertori nadalenc just a tocar de les
portes de les festes nadalenques. Intervindran l’orquestra de
l’Escola de Música (de grans), l’orquestra Vivace (de petits), la
Coral Petits Cantors, la Coral Alegria, la Coral Primavera, el Cor
Jove i el Grup de Gospel. La Coral Primavera farà la
representació del pessebre vivent amb nadales. Es farà cagar el
tió.
Organitza: Patronat de l’Escola de Música

23 de desembre

22h. Pavelló d’Esports Municipal.

TEATRE. BUFAPLANETES és un espectacle a càrrec d’en Pep
Bou, basat en l’elaboració de les bombolles de sabó com a ens
dramàtic de  plena efectivitat. La conducta imprevisible dels
materials fa que cada representació sigui diferent i les opcions
expressives es multipliquin.
Bufaplanetes s’ha representat per teatres i festivals d’arreu del
món i ha obtingut nombrosos reconeixements i premis a nivell
nacional i internacional.
L’estrella d’aquest número és un gran peix, fill del vent, que
s’escapa de la rutina del teatre. La neu en un finestral no acabaria
millor la comèdia. Tanmateix, els claus i la dentadura de la prosa
no hi tenen res a fer. Les bombolles, exèrcit de la llum, suren en el
buit, que és la millor manera d’afirmar un pacte i ens recorden
que també nosaltres naixem i morim i som anelles d’una arrel
que no demana metges.
Perquè efímer vol dir que dura poc, i la humanitat no és altra cosa
que una constel·lació d’efímeres estrelles.
Bufaplanetes té l’exacta dimensió del nostre temps, contrari a
enfilar el pensament si el mou una rastellera de mots gastats.

Venda anticipada d’entrades (numerades):
Del 19 al 23 de desembre.
Oficines de l’Ajuntament (de 10h a 14h)
Biblioteca «Antoni Gaudí» (de 16h a 20h)

Adult (+12 anys): 6€
Júnior (de 4 a 12 anys): 4€
Sènior (+64 anys): 4€

Venda a finestreta d’entrades (no numerades):
El 23 de desembre.
Taquilla del Pavelló (a partir de les 21h)

Adult (+12 anys): 8€
Júnior (de 4 a 12 anys): 6€
Sènior (+64 anys): 6€

Els menors de 4 anys no ocuparan localitat numerada.
Aforament limitat.

24 de desembre

– Mitjanit – Església Parroquial de Sant Jaume Apòstol.
MISSA DEL GALL. Celebració del tradicional ofici religiós que
dóna la benvinguda a la Festivitat del Nadal.
Organitza: Parròquia de Riudoms.

26 de desembre

12,30h. Avgda. Josep M. Sentís –  Ajuntament – Capella de Verge
Maria.

ARRIBADA DELS PATGES REIALS. Primer poble de les nostres
contrades on arribaran els Emissaris de SS. MM. els Reis
d’Orient. Concentració a l’Avgda. Josep M. Sentís per donar-los
la benvinguda i acompanyar-los després fins a la Casa de la Vila.
Recolliran les cartes dels nens i nenes de Riudoms a la Capella
de Verge Maria.

28 i 29 de desembre

11h. Pavelló d’Esports Municipal.

PARC INFANTIL DE NADAL. Activitats i espectacles per a nois i
noies d’edats compreses entre els 4 i 16 anys, entre les que
destaquen el circuit de karts i quads, tallers diversos a càrrec
d’entitats del municipi, espectacles de màgia, entreteniment...
Horari: matí: d’11h a 14h / tarda: de 16h a 20h.

Regidoria de Festes
Regidoria de Cultura
Regidoria de Joventud


