
Ajuntament de Riudoms 1

M

 � Gener 2006 � Núm. 35 �

1Ajuntament de Riudoms

RIUDO   S
Butlletí d’Informació                       unicipal

www.riudoms.org

 Cal ser solidaris amb la resta d’usuaris

 Ampliació del  servei de  neteja de
  carrers del municipi

 Concurs de Cartells

 Millora dependències Brigada Municipal

 Sant Sebastià, Festa Major d’hivern

 Audicions a l’Escola de Música

 Breus

 Noces d’Or de la Cooperativa

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

VIII Trobada de SacairesVIII Trobada de SacairesVIII Trobada de SacairesVIII Trobada de SacairesVIII Trobada de Sacaires

Durant  els dies 21 i 22 de gener va tenir lloc
la festa en honor a Sant Sebastià.

Dins del marc de la festa major d’hivern es
va celebrar la VIII Trobada de Sacaires
coorganitzada per l’Ajuntament de Riudoms
i Jordi Aixalà, constructor d’instruments
musicals de vent.

Dins els actes programats per la Festa Major d’hivern de Sant Sebastià Màrtir, la trobada de

Sacaires ens porta esdeveniments sorprenents. Autor de la foto: Jordi Aixalà.

Comença una col.lecció de
postals amb fotografies de les
festes de Riudoms: la Regidoria
de Festes editarà el programa de
cadascuna de les festes d’aquest
2006 en format de postals
col.leccionables que es podran
guardar en un estoig que es
distribuirà el mes de desembre
de 2006, coincidint amb l’última
postal. En seran un total de 12, i
la Festa Major de Sant Sebastià
n’enceta la col.lecció.

COL·LECCIÓ DE
POSTALS
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En el butlletí del mes de setembre de 2005, us informava dels projectes més rellevants per aquest any 2006
que acaba de començar.

Us convido a fixar l’atenció en una d’aquelles propostes: el complex sociocultural.

Recollint un estat d’opinió general entre la ciutadania riudomenca, el govern municipal ens hem proposat
l’aixecament d’un gran equipament multifuncional que doni solució a les mancances del municipi en alguns
aspectes concrets.

Ens cal un espai apte per a grans concurrències d’espectadors, capaç d’aixoplugar representacions
teatrals, concerts, balls, audicions, convencions, festes i tota mena d’actes de gran afluència de públic: una
sala amb un aforament no inferior a 800 espectadors.

Ens cal adequar la Biblioteca Municipal i els serveis complementaris, com ara una mediateca, una sala
de projeccions, un centre de tecnologies de la informació i de la comunicació, sales de serveis subsidiaris,
etc. Serà alhora el reflex de la nostra realitat de poble i la nova concepció i dinamisme d’un centre irradiador
de cultura apropiat per al segle XXI. Es tracta de crear un espai no inferior a 650 m2 capaç d’allotjar un centre
cultural potent.

Hem decidit agrupar en un sol espai les dues propostes, perfectament compatibles i, alhora,
complementàries i sinèrgiques.

L’emplaçament idoni seria aquell que reuneixi el màxim de les condicions següents:

● Facilitat d’accés peatonal per estar pròxim al centre urbà.
● Facilitat d’accés de vehicles particulars, autocars i transports i també d’aparcament.
● Disponibilitat de solars suficientment grans per rebre aquest equipament.
● Economicitat de costos per l’adquisició dels terrenys.
● Possibilitats de creixement si en el futur es fes necessari.

L’opció escollida, doncs, és el solar de propietat municipal situat davant de la Plaça de l’Arbre. Allí disposem
de més de 5.000 m2 de superfície, amb façana a tres carrers, proximitat relativa al centre urbà, aparcaments
a les immediacions, equidistància a les zones escolars (actual i futura) i vàries zones verdes al seu entorn,
sense comptar els jardins que cobriran més de la meitat del mateix solar.

Estem davant d’un projecte de gran envergadura que requerirà un esforç inversor molt important. Certament
que tindrem subvencions institucionals, però la major part del cost serà a càrrec de l’Ajuntament. El govern
municipal haurà de trobar els recursos econòmics necessaris per escometre una obra d’aquesta magnitud.
Ja us avanço que haurem de fer algun sacrifici, alguna penyora serà inevitable.

Pagarem la penyora per fer realitat un equipament llargament esperat per tothom.

                                                       Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Cal ser solidaris amb la res-

ta d’usuaris del servei de

recollida d’escombraries
Són diferents els serveis que presta l’Ajuntament de Riudoms als seus
ciutadans i que impliquen la participació dels propis veïns. De tots però, el de
recollida d’escombraries és el que resulta més sensible a l’actuació de
cadascun dels riudomencs.

El servei de recollida d’escombraries costa cada any al poble de Riudoms
uns 330.000 euros (55 milions de les antigues pessetes). Per tal de no
repercutir la totalitat d’aquest cost als riudomencs, uns 100.000 € són assumits
com aportació directe de l’ajuntament a costa de reduir altres actuacions, i
els 250.000 restants són els que s’ingressen com la taxa municipal que
paguem els veïns. Però aquest esforç econòmic serveix de poca cosa en el
moment en que uns pocs ciutadans són insolidaris amb la resta i dipositen
d’una manera inadequada les escombraries en els contenidors. Els efectes
són múltiples, però en podem destacar alguns exemples:

a) Un quilo de vidre, col·locat al contenidor de vidre, costa 0 euros a Riudoms.
El mateix quilo col·locat al contenidor de rebuig ens costa 0,13 euros. Només
cal multiplica aquesta xifra per la quantitat diària de vidre que es genera al
poble. El mateix raonament podríem fer per un kg d’envasos que també costa
a l’Ajuntament de Riudoms 0 euros.

Si ara ho valorem des d’un punt de vista ecològic, cal dir que el vidre tirat al
seu contenidor suposa un estalvi energètic i de matèries primeres molt
important, ja què el vidre serveix per tornar a fer vidre, mentre que si el tirem
al contenidor de rebuig aquest vidre serà transportat a la incineradora i una
vegada allí, donat que no cremarà passarà a formar part de les cendres i
parts no cremades i posteriorment es transportarà fins a un abocador.

c) Quan un veí arriba a les bateries de contenidors, i tot i que el contenidor està
buit, diposita la bossa a terra, provoca que, amb molta probabilitat, tots els
veïns que vinguin al darrera es pensin que el contenidor està ple i vagin dipositant
les bosses automàticament a terra, donant-se la situació de que es troben
contenidors pràcticament buits, i en canvi tenen tot el voltant ple de bosses.

d) Un cartró mal plegat i posat de qualsevol manera al contenidor de cartró fa
que quedi embussat i que la resta de cartró es quedi per fora dels contenidors.

Ampliació del servei de

neteja de

carrers del

municipi

Fins fa un temps, el servei de neteja viària estava composat per dues
persones a peu que anaven combinant-se diferents itineraris amb la
màquina d’escombrar carrers.

Amb la voluntat d’anar un pas més enllà, des de fa un temps s’han realitzat
diferents actuacions: s’ha ampliat la dedicació de la màquina a escombrar
carrers, s’han col·locat més papereres, i des de fa pocs dies s’ha incorporat
una tercera persona a peu.

Aquesta tercera persona reforçarà els punts crítics del poble, així com
una major presència durant els caps de setmana. D’aquesta manera ja
s’està passant amb una major freqüència per tots els carrers del poble i
l’efecte global ja s’ha notat en el dia a dia dels carrers.

Tot i això, és de vital importància la col·laboració de tots i cadascun dels
vianants. La millor manera de que no hi hagi papers per terra és dipositar-
los en les papereres que existeixen per tot el municipi.

e) Uns mobles dipositats en els contenidors, quan l’ajuntament ofereix el
servei gratuït de passar-los a recollir per casa, fa que durant un temps aquells
mobles tinguin un fort impacte visual.

Aquests només són uns exemples. Una actitud insolidària d’uns pocs amb
els veïns que s’esforcen en fer un bon tractament de les escombraries fa que
el poble se’n resenteixi tant econòmicament, com estèticament, ja que molesta
força passar per la vora d’una bateria de contenidors amb bosses per fora.

Així doncs, l’Ajuntament està duent a termini una campanya per reduir l’incivisme
en tot el tema de brossa i fa inspeccions a tots els abocaments que hi ha fora
dels contenidors i una vegada detectat el responsable (en un 25% dels casos
es pot detectar) procedeix a fer un avís. Si l’abocament és de grans proporcions,
de productes tòxics o bé hi ha reincidència, s’estan aplicant sancions
econòmiques que poden arribar a ser de quanties considerables. Amb aquest
procediment, poc agradable, s’està notant una certa millora en el comportament
general, tot i que encara estem lluny del nivell de civisme desitjable.

Situació que hem d’evitar entre tots.
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Bases Bases Bases Bases Bases deldeldeldeldel Concurs de Concurs de Concurs de Concurs de Concurs de

Cartells Cartells Cartells Cartells Cartells de lade lade lade lade la

26a Fira de l’Avellana26a Fira de l’Avellana26a Fira de l’Avellana26a Fira de l’Avellana26a Fira de l’Avellana
1.- El concurs té per objecte escollir el cartell al·legòric de major atractiu
publicitari. Les creacions caldrà que incideixin en els temes de l’avellana
i de Riudoms. Poden fer referència també a aspectes del camp agrari
català, podent relacionar-los amb el cultiu, el consum, els beneficis
per a la salut, la comercialització i la industrialització d’aquesta fruita
seca.

2.- Poden presentar-s’hi únicament persones físiques a títol individual.
S’acceptarà un màxim de 2 dissenys per participant i s’haurà d’adjuntar
en un sobre tancat, per a cada cartell, les seves dades: nom i cognoms,
DNI, adreça completa, adreça electrònica, telèfon de contacte i edat. A
l’exterior del sobre ha de constar-hi el pseudònim de l’autor i el títol del
cartell.

3.- És d’obligat compliment que hi figurin els següents lemes:

26a FIRA DE L’AVELLANA

407a Fira de Sant Llorenç

RIUDOMS

11, 12 i 13 d’agost de 2006

4.- Els originals s’hauran d’identificar amb el títol i el pseudònim de
l’autor en la part posterior del cartell. Hauran de ser aptes per a la
reproducció en òfset i quatricomia. Es presentaran en format DIN A3
(42 x 29,7 cm), impresos en posició vertical. El cartell haurà d’estar
muntat en suport rígid amb un gruix de 5mm. Si els cartells escollits
s’han realitzat per ordinador (imatge infogràfica), els guanyadors hauran
de lliurar després el format digital (CD o similars).

5.- El termini d’admissió dels originals finalitzarà a les 14h del dia 31
de maig de 2006 i s’hauran d’haver lliurat a les oficines de l’Ajuntament,
c/Major, 52, 43330, Riudoms, a nom del Patronat de la Fira de l’Avellana.

6.- S’estableix un primer premi absolut de 400€, un accèssit de 100€
per a l’autor riudomenc més puntuat i un altre accèssit de 50€ per a
l’autor riudomenc més puntuat en categoria juvenil (menor d’edat
fins el dia 31 de maig inclòs). Aquests premis no seran acumulables.
7.- El Jurat estarà format pels membres del Comitè Organitzador de
la Fira, i com a mínim, dues persones més del món de la publicitat o
de la fotografia, designades per la Direcció de la Fira. Cap membre
del Jurat, ni familiar seu de fins a primer grau, pot ser participant
d’aquest concurs.

8.- Es comunicarà quines han estat les obres premiades durant el mes de
juny. Als participants se’ls informarà per escrit del resultat i als guanyadors
se’ls convidarà a recollir els premis en un dels actes de la Fira.

9.- Els cartells premiats i tots els drets sobre ells quedaran en
propietat del Patronat de la Fira que podrà usar-los per a la seva
promoció i la de les seves activitats. Els cartells participants seran
exposats a la Fira. Els treballs no premiats podran retirar-se fins el
30 de setembre a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms.

10.- Si a criteri de la Direcció de la Fira, algun cartell no es regeix
per aquestes bases, podrà ser retirat del concurs, prèviament a la
deliberació del Jurat. Així mateix, si cap treball fos mereixedor dels
premis, podran declarar-se deserts i es podrà fer ús de les idees
proposades per fer-ne una composició. En aquest cas, s’haurà de
gratificar l’autor amb la meitat del valor econòmic del primer premi.

11.- La participació en aquest concurs significa l ’acceptació
d’aquestes bases i qualsevol dubte que sorgeixi en la seva
interpretació serà resolt pel Jurat, les decisions del qual seran
inapel·lables.

Riudoms, gener de 2006

Millora a les dependències

de la Brigada Municipal
Recentment s’han acabat les obres de millora de
les dependències de la Brigada Municipal.

Aquestes obres han consistit en la construcció
d’una sala per a canviar-se el treballadors de la
Brigada, així com la construcció d’uns nous serveis.

Les obres han estat realitzades per la pròpia brigada
municipal.
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Sant SebastiàSant SebastiàSant SebastiàSant SebastiàSant Sebastià,,,,,

Festa Major Festa Major Festa Major Festa Major Festa Major d’d’d’d’d’hivernhivernhivernhivernhivern
Els proppassats dies 21 i 22 de gener, els carrers del nostre poble van ser
l’escenari dels actes més rellevants de la festa major d’hivern. El poble es va
omplir de sacs de gemecs, gralles i altres instruments tradicionals com la
flauta d’os de cigonya.

Tot va començar dissabte amb una cercavila pels carrers del poble a càrrec
dels grups participants en la VIII Trobada de Sacaires. Seguidament vam
poder gaudir d’una classe magistral a la Casa de Cultura per part del mestre
Jambrina que va venir des de Zamora. La nit de dissabte, el conjunt musical
El Duet Daurat va amenitzar el ball al pavelló amb un bon nombre d’assistents
que no van parar de ballar fins ben entrada la matinada.

Durant la processó de Sant Sebastià Màrtir de diumenge vam gaudir de la
confraria religiosa de l’ECCE HOMO de Tarragona, del mestre Jambrina i de
les companyies vingudes d’arreu dels Països Catalans: Pitança que van
venir de L’Arboç, Bufalodre de Valls, Els Murris de Santa Oliva, Punt de Malura
de Banyeres del Penedès, Trencasons de Reus, el Lutre de Saragossa....

La Festa Major d’hivern de Sant Sebastià Màrtir va concloure amb un concert
a l’ermita de Sant Antoni de Pàdua per part de tots els grups participants en
els actes que s’havien desenvolupat al llarg del cap de setmana.

Audicions a l’Escola de

Música
Entre el 30 de gener i el 3 de Febrer l’Escola de Música ha celebrat el 2n
cicle d’audicions internes. La participació dels alumnes en aquests concerts
de petit format ha comportat l’estrena de l’auditori de l’escola com espai
per a les audicions internes, que fins ara tenien el saló d’actes de la Casa
de Cultura Antoni Gaudí com a seu permanent.

Les audicions internes de l’escola es realitzen quatre cops repartits al llarga
del curs lectiu i donen a conèixer la tasca docent feta des de l’escola.

Les properes audicions tindran lloc entre el 3 i 7 d’abril i formaran part dels
actes de la II Setmana Cultural del l’escola que ve carregada d’activitats i
concerts dels quals ja us informarem en properes edicions. L’auditori de l’Escola de Música ple.

Ball de bastons pels carrers del poble.

Autor de la foto: Jordi Aixalà.

Sant Sebastià Màrtir. Autor de la foto: Jordi Aixalà.

La Principal de Riudoms durant la processó.

Autor de la foto: Jordi Aixalà.
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Començen les calçotades
La temporada de les calçotades ha començat. Aquesta tradició tan nostra
ens porta l’oportunitat de trobar-nos amb la colla, la família i els amics i
alhora podem aprofitar per convidar a gent forània i ensenyar-los aquesta
festa culinària, a més de la nostra comarca i Riudoms.

Calçots de Valls, de Riudoms.

Tenim a Riudoms, desde sempre, molts bons pagesos productors de
verdura, hortalisses i com no, calçots. Alguns d’ells venen la seva
producció al Mercat del Camp, altres a superfícies comercials i altres a
botigues més locals i properes.

Segur que podeu trobar entre els pagesos de Riudoms qui us pugui
proporcionar aquests i altres productes agraris. Un dels exemples d’aquesta
professionalitat ens la demostra, un any més, la família del Jaume Papió.
Enguany, l’organització de la Gran Festa de la Calçotada de Valls, ha premiat
la seva bona feina amb el segon premi del concurs de Cultivadors de Calçots.

Volem felicitar-lo novament i encoratjar als nostres veïns a consumir
productes locals i disfrutar-los, ja que els tenim al nostre abast.

Carnaval 2006
Un any més arriba el Carnaval a Riudoms i amb ell el
concurs de disfresses. Queden pocs dies i tothom està
acabant de confeccionar la seva disfressa,
protagonistes de còmics, superherois, militars,
animals, fruites...

Serà el dia 26 de febrer al Pavelló d’Esports Municipal
a les 6 de la tarda.

Us esperem!

Activitats del CERAP
Durant els mesos de gener i febrer el CERAP s’està duent a terme el 2n
Cicle de Projeccions de Viatges i Aventura «Imatges del Món» a la sala
d’actes de la seva seu.

Es tracta de projeccions d’imatges que aventurers, expedicionaris,
entitats... han realitzat a alguna part del món en algun moment de la
seva vida, tals com l’Expedició Espeleològica Tarragona-Amazònia-
Bolívia 2005 en la que va participar un riudomenc.

Coincidint amb aquestes projeccions s’ha iniciat el «1r Cicle d’Art ’06". Es
composa d’un total de 7 exposicions i pretén difondre l’obra de diversos
autors novells del Baix Camp, alhora que consolidar el centre com un espai
de referència en el panorama artístic comarcal.

Estalviem

energia!
Les famílies som responsables del 30% del consum total
d’energia, on el 15% correspon a l’ús del cotxe i l’altre 15%
als usos domèstics.

El consum d’energia a les llars va lligat a les accions
individuals i quotidianes, i la meitat d’aquesta energia la
desaprofitem per pèrdues a través de les finestres, utilització
d’electrodomèstics antics i sobretot d’un consum excessiu i
a vegades innecessari.

En percentatges, el 60% d’aquest consum correspon a l’aigua
calenta i la calefacció, mentre que el 40% correspon a l’ús
d’electrodomèstics i la il·luminació.

És per això que un consum responsable ens portarà a un estalvi
d’energia en general i un estalvi en la factura en particular.

Visita del Bus de les professions

El 25 i 26 de gener es va instal·lar a la plaça de la Palmera, el Bus de les
professions del Departament d’Educació de la Generalita.

L’objectiu d’aquest Bus és donar a conèixer totes les possibilitats que ofereix
el sistema educatiu, principalment la formació tècnica i professional, orientant
els joves i a les famílies, dels possibles itineraris formatius.

L’IES Joan Guinjoan, l’Escola-Taller i el Taller d’Ocupació del Consell Comarcal
i altres centres del Baix Camp s’hi han inscrit per tal de rebre sessions
informatives de tota l’oferta educativa post-obligatòria.

Estudiants al bus de les professions.

Pla Renove de tractors
Fins al 30 d’abril es poden demanar els ajuts econòmics del pla Renove
adreçats a la substitució dels tractors de més de vint anys d’antiguitat per
altres de nous.

El pla, finançat pel ministeri d’Agricultura, estableix una subvenció bàsica
de 30 euros per cavall de vapor (CV) del tractor antic, que ha d’anar a
desballestament.

Aquesta quantitat es pot incrementar en el cas d’agricultors joves amb 25
euros més per CV.
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‘ LA SEGURETAT CIUTADANA A
RIUDOMS, LA GRAN VÍCTIMA
DEL GOVERN TRIPARTIT ’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ EL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER L’ANY 2006 ’

El debat del pressupost municipal
per l’any vinent hauria d’estar obert
a la participació de tots però no és
així. És un pressupost l ineal,
pràcticament calcat al de l’any
anterior i al de l ’altre i fet
mecànicament des de
l’administració amb una nul·la
participació política de l’oposició i
fins i tot de la majoria de membres
del Govern.
A més, el pressupost no reflecteix
la realitat perquè pateix augments
al llarg de l’any per quantitats totals
que sumen prop d’un terç del propi
pressupost.
Els ingressos per venda del
patrimoni municipal sumen 864.000
˛. Ho sigui que la venda del
patrimoni és la tercera font
d’ingressos de l ’Ajuntament
després dels impostos propis i els
que rep de les diferents
administracions.
Al pressupost de l’any passat es va
preveure finançar el 51,25 % de les
inversions amb la venda de
patrimoni municipal. O sigui, més
de la meitat de les inversions. I

Ja fa anys, i  més des de la
clausura de la caserna de la
Guàrdia Civil, que a la nostra
població li manca presència dels
cossos de seguretat de l’estat i,
sobretot, autonòmics.

Aquesta ha estat una constant
reivindicació dels diferents equips
de govern del nostre ajuntament
als diferents governs de Madrid,
començant pel presidit pel PSOE,
posteriorment pel del PP i
novament al govern actual del
PSOE. Aquestes reivindicacions
s’han fet tant per escri t  com
presencialment als seus
respectius Subdelegats del
Govern de l’ Estat a Tarragona.

La seguretat ciutadana va ser una
de les grans banderes de l’actual
govern tripartit de la Generalitat, i
va ser un compromís manifestat
personalment als representants
municipals per l’actual Subdelegat
del Govern a Tarragona. Al cap
d’uns mesos encara no s’ha pogut
apreciar cap tipus de millora, ans

el contrari, amb el que portem de
l ’any 2006 hi ha hagut un
increment d’un 50% en els casos
de delicte.

Massa sovint, els grups dels
PSOE/PSC i ERC fan cas omís a
les reclamacions dels veïns en
matèria de seguretat ciutadana, i
cada any l’ajuntament (i per tant
els contribuents) han de dedicar
més i més recursos a una major
dotació de la Guàrdia Urbana,
quan la competència de seguretat
ciutadana és clarament del
Govern de la Generalitat i de
l’Estat.

Tot i aquesta trista realitat, l’equip
de govern continuarà pressionant
els diferents estaments
responsables per tal que els veïns
de Riudoms gaudeixin de la
seguretat que es mereixen.

aquest any es preveu finançar el
36,52 % del capítol d’inversions
amb la venda de patrimoni.
Això comença a ser preocupant,
perquè sembla una liquidació
d’empresa per final de temporada
o jubilació de l’actual propietari!
També es destinaran 600.000 ̨  per
renovació del nucli antic, però el Pla

Especial de Reforma Integrada

(PERI) del nucli antic continua
desaparegut des de fa un any i
mentre tant es fan inversions
sense tenir cap planejament.
En definitiva, aquest pressupost la
sensació que ens deixa als
socialistes, és que s’està acabant
un cicle, que el Govern d’aquest
Ajuntament cada vegada és més
conscient que està perdent el
suport de la gent de Riudoms i que
està actuant a la desesperada,
intentant preparar una sèrie
d’inversions que justifiquin d’alguna
manera la seva actuació d’aquests
últims quatre anys.
Els futuròlegs preveuen força
inauguracions per aquest últim
any!

‘ ACLARIMENT ’

El representant  i portaveu del
PPC al nostre Ajuntament
compleix la disciplina del partit.

Assumeix tota la responsabilitat de
la cartera assignada dins l’equip
de govern.

La  vo lun ta t  de l  part i t ,  de l
reg idor,  tan  so ls  n ’és  una :
aconsegu i r  e l  màx im de
benes ta r  per  a  to ts ,  s igu in
blancs, grocs o negres.  Ningú
em pot acusar de fer distincions.
To t  e l  con t ra r i ,  s ’ in ten ta
solucionar qualsevol problema
sempre per la via del diàleg, a
pesar que mai s’aconsegueix el
què un pretén.

Existeixen persones obstinades
en no voler entendre que hi ha
unes normatives i unes lleis que
s’han de complir.

Estem vivint uns moments de
transformació total.  El temps dirà
si he encertat o no.

- Sabeu què quan estem
enllestint aquest article encara
no s’ha distribuït el butlletí 34,
corresponent al mes de
desembre, i que el present escrit
no us arribarà a les vostres mans,
probablement, fins la segona
quinzena de febrer? Algú coneix
el veritable motiu pel qual el
Butlletí d’Informació Municipal
retarda cada vegada més la seva
sortida al carrer?

- Sabeu per què ni en el Butlletí
ni en la plana web s’informa dels
acords més importants adoptats
en les sessions plenàries? I per
què no informen de les
propostes presentades o dels
actes realizats pels grups
municipals  que estan en
l’oposició?

Atès que la política de mitjans de
comunicació que utilitza el govern
municipal en benefici propi, està en
entredit i s’obvien moltes notícies de
rellevància per la ciutadania
riudomenca, tant en el butlletí com

en altres espais informatius
municipals (web i emissora), el
Grup d’ERC-AM no esgota tot
l’espai del que disposa a causa de
la falta de rigor informatiu del butlletí
i de l’equip de govern.

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

Infomunicipal, i també podeu
consultar les darreres informacions
i acords de l’Ajuntament en el web
www.esquerra.org/riudoms

Riudoms, 20 de gener de 2005.

‘A AQUEST EQUIP DE GOVERN
SEMPRE L’ACABA AGAFANT
EL TREN ’

Accepto les crítiques vers la meva
persona, el que no puc acceptar
són les insinuacions que m’estic
enriquint a costa del meu càrrec.

Aquí aplicaria aquella dita que diu:
«qui mal fa, mal pensa».

Riudoms, 20 de gener de 2006
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Noces d’Or de la

Cooperativa
Al llarg d’aquest any 2006, la Cooperativa Agrícola de Riudoms, té l’honor de
celebrar els 50 anys de la seva constitució.

L’entitat ha passat per diverses etapes, dificultats i problemàtiques. Cada època
ha tingut les seves pròpies característiques. Actualment es pot dir que és una
entitat econòmicament sanejada, amb unes instal·lacions renovades, que té
actualment uns 300 socis actius i que organitza diferents actes, com ara la
Festa de l’Oli Nou, les activitats lúdiques i formatives pels seus socis, ha participat
activament en la Fira de l’Avellana i en la darrera edició de la Festa de l’Arbre.

Un dels objectius bàsics d’aquesta entitat és la comercialització conjunta dels
productes agraris dels seus socis i oferir altres serveis als seus associats.

Amb aquest objectiu, i
coincidint amb l’inici de la
celebració d’aquest
aniversari, va tenir lloc el
passat diumenge 15 de
gener, la inauguració de la
nova Agrobotiga, situada
a la Plaça del Portal, 5.

La nova Agrobotiga,
substitueix a l’anterior
situada just a l’edifici del
costat. Aquest servei,
obert a tot tipus de clients,
pretén oferir productes
agroalimentaris de
qualitat, alhora que
apropar als seus visitants
altres articles comple-
mentaris en la seva
compra. No us perdeu la
pintura al fresc de l’artista
local, Pere B. Rins, que
decora àmpliament tot
l’espai dedicat als
productes més emble-
màtics: els fruits secs i l’oli
d’oliva  Arbequina   verge

    extra.

Calendari

del

contribuent

2006

El 50è aniversari, que la Junta està treballant per a que es pugui dur a terme al
llarg de tot l’any, consistirà en diversos actes, alguns d’oberts a tot el poble de
Riudoms i d’altres més lligats a la pròpia entitat. Segur que amb l’esforç i la
voluntat de tots, tot sortirà de meravella.

Amb l’objectiu de promocionar els productes propis i de qualitat, des de la
Diputació de Tarragona i altres estaments implicats, com els ajuntaments,
s’està tirant endavant la implantació d’una única marca que identifiqui alguns
productes de les nostres contrades i que el potencial consumidor els pugui
identificar amb facilitat com a productes sans, autòctons i de qualitat.

La Cooperativa Agrícola.

   Junta rectora de l’entitat:

President Jordi Mariné Gallisà
Vicepresident Josep M. Bages Gispert
Secretària Anna M. Moragas Rovira
Tresorer Joan Crusells Salvat
Vicesecretària M. Dolors Pérez Tartajo
Vicetresorer Josep M. Gili Trill
Vocal Salvador Pujol Gil
Vocal Marc Moragas Crusells
Interv. de Comptes Josep Ferré Jansà
Interv. de Comptes Anton F. Toda Ferran
Interv. de Comptes Jaume Caparó Moragas

L’agrobotiga.


