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Riudoms tindrà

piscina coberta
Des de fa temps, l’Ajuntament de Riudoms està fent la recollida d’informació necessària per a realitzar l’estudi per a determinar la
viabilitat, o no, de disposar d’una piscina coberta al poble. Visites a instal·lacions similars, entrevistes amb persones coneixedores
del sector i reunions amb l’entitat Amics de Riudoms, que és la responsable de la gestió de l’actual piscina municipal de Sant
Antoni.

Després de la corresponent reflexió i de
la cerca de possibles fonts de
finançament per a portar a terme la
construcció d’un equipament d’aquestes
caracter íst iques,  es va elaborar  un
avantprojecte, el qual va quantificar la
inversió econòmica en 2.250.000 euros
(prop de 400 milions de les antigues
pessetes).

Amb aquest avantprojecte es va demanar
a la Secretaria General de l’Esport, la
corresponent aportació econòmica per
ajudar a sufragar una actuació d’aquesta
magnitud. Recentment, se n’ha rebut
resposta posit iva i  representa
aproximadament el 50% del cost.

Ara s’encomanarà el projecte constructiu
i  un r igorós estudi de gestió i
seguidament l’Ajuntament iniciarà les
obres de la nova piscina coberta.

El mal temps no va impedir una nova edició
del concurs de disfresses i el Ball de
Carnaval celebrat al pavelló d’esports
municipal. Un any més, grans i petits van
gaudir del Carnaval a Riudoms. El Carnaval
d’enguany va finalitzar amb la Rua Mortuòria
del Rei Carnestoltes i la seva posterior
cremada a la Plaça de l’Església. Qui va
assistir a l’acte va poder alleugerir el dol amb
un gotet de moscatell i una relíquia del Rei
Carnestoltes.

Carnaval 2006

La piscina coberta es farà realitat.
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La feina d’un govern té moltes semblances amb la d’un conductor. Es tracta de portar a un destí una comunitat
(municipi o país), elegint un itinerari i comptant amb uns determinats recursos. En el cas dels governs, és la
pròpia comunitat qui tria els objectius i qui posa la confiança en els «conductors» que li han de portar.

Ara bé, durant el trajecte, es van produint una sèrie de fets que condicionen la marxa, ja sigui obligant a reduir
el ritme, ja sigui facilitant el progrés cap a la meta.

Els governants no som els únics usuaris d’aquest camí. Molts altres itineraris coincideixen o es creuen amb
el nostre, de manera que, en determinats moments del viatge, sorgeixen oportunitats o riscos que la perícia
d’un bon conductor (govern) ha de saber aprofitar o evitar.

Aquest símil em serveix per explicar a l’opinió pública de Riudoms, que el Govern de l’Ajuntament hem optat
per modificar les previsions del calendari d’execució de determinades propostes programàtiques, precisament
per aprofitar oportunitats que han sorgit durant el viatge.

El mes passat us anunciava la propera construcció d’un centre sociocultural d’alt nivell. Ara us comunico que
construirem una piscina coberta, dintre de la zona esportiva, a tocar del Pavelló Municipal.

Les inversions d’ambdós equipaments comptaran amb el suport econòmic de la Generalitat i de la Diputació
de Tarragona, però l’Ajuntament haurà de suportar la major part del considerable cost econòmic.

L’Equip de Govern de l’Ajuntament, plenament conscient que les ocasions s’han d’aprofitar quan passen,
hem optat per assumir aquestes fortes inversions i n’ajornarem una mica alguna altra, perquè la disponibilitat
financera no és ilimitada, i no permet fer totes les inversions simultàniament. Tal i com us deia el mes passat,
algunes penyores haurem de pagar, però mirarem que siguin poques, les imprescindibles.

La demanda creixent d’aquests equipaments ens confirma que la decisió és encertada i s’emmarca plenament
dintre del projecte de fer Riudoms cada vegada més autònom o menys dependent d’altres municipis.

                                                       Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Principals acords de

Govern

- Regulació de la superfície mínima dels habitatges en 60m2.

- Inici de l’expedient de contractació de les obres dels carrers del Beat i de Sant Isidre.

- Pròrroga per a l’any 2006 de les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges antics.

- Aprovació de la normativa que s’aplicarà a les noves zones residencials per a garantir la

suficiència del proveïment i depuració de l’aigua.

- Aprovació provisional del pla parcial residencial PPR-7 «Campàs».

- Aprovació provisional del pla parcial residencial PPR-2 «Ampliació de la Soleiada».
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Millores a la

depuradora
Sota la coordinació de la regidoria de Serveis Públics i amb el finançament
de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’estan ultimant els preparatius per a poder
realitzar unes importants millores a l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Riudoms. Aquestes millores consistiran en la substitució dels
rotors d’aireació i l’augment de l’alçada de la piscina principal per tal de
poder tractar una major quantitat d’aigua.

Aquestes millores estaran finalitzades en pocs dies i permetran millorar
significativament el servei que l’estació ofereix.

Noves tanques per a una

major seguretat
Aquests darrers dies s’ha acabat la substitució de les tanques de les
Escoles Noves que limitaven amb la Plaça de la Palmera i de les Escoles
Velles que limitaven amb el carrer Dr. Fleming. L’obra ha estat realitzada
pel personal de la Brigada Municipal.

Les tanques de les Escoles Noves s’havien anat fent malbé amb el pas
dels anys i començaven a ser poc segures per als nens que s’hi acostaven
durant l’hora del patí.

Pel que fa a les tanques de les Escoles Velles, molt més antigues que les
anteriors, estaven en molt mal estat i fins i tot en molts trams no existien.
Això representava un perill per aquells que passaven per la vorera, tant
pel la possibilitat d’enganxar-se amb els ferros de les tanques com perquè
moltes vegades sortien disparades les pilotes dels que jugaven a l’interior
del pati de les Escoles Velles.

Per altra banda, s’ha aprofitat l’ocasió per a col·locar unes tanques a la
plaça del davant del Cementiri Municipal per evitar que algú es pogués
acostar massa al marge que separa aquesta plaça de les finques veïnes.

Les tanques són d’acer galvanitzat i plastificades en color verd. L’adquisició
de les noves tanques ha tingut un cost de 10.185,59 euros.

Per a poder realitzar l’obra s’ha adquirit una perforadora per fer forats
circulars al formigó que s’ha amortitzat en la col·locació de les tanques i
queda com una eina molt útil de la Brigada alhora de col·locar pals, senyals
i algunes pilones.

Moment de la col·locació del nou rotor.

Nova tanca de seguretat al pati de l’escola .

L’alumnat de segon de Batxillerat de l’IES Joan
Guinjoan i Gispert, el proper 10 de març a les 6h de la
tarda i a la Casa de Cultura d’Antoni Gaudí presentarà i
exposarà els seus treballs de recerca que han estat
elaborant durant el curs 2005-2006.

Presentació i exposició de treballsPresentació i exposició de treballsPresentació i exposició de treballsPresentació i exposició de treballsPresentació i exposició de treballs

de recerca de l’IESde recerca de l’IESde recerca de l’IESde recerca de l’IESde recerca de l’IES

Treball de recerca exposat l’any passat.
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25 anys del Consell

Esportiu del Baix Camp
El Consell Esportiu del Baix Camp és una agrupació esportiva privada sense
afany de lucre que es dedica al foment, la promoció i l’organització d’activitats
esportives dins  de la nostra comarca. En formen part tots aquells agents que
intervenen en l’àmbit de l’esport en edat escolar, tan públics (ajuntaments i
Consell Comarcal) com privats (associacions, clubs i federacions esportives).

Totes les comarques tenen el seu Consell Esportiu, i són aquests els
encarregats d’organitzar amb la UCEC (Unió de Consells Esportius de

Catalunya) els Jocs Esportius Escolars en els seus àmbits. La UCEC,
presidida pel Sr. Sebastià Bondia i Borràs, alcalde de Duesaigües, és un
organisme que aglutina, coordina i representa de manera unitària tots els
consells esportius de Catalunya.

La UCEC es marca una sèrie d’objectius tals com garantir que tots els nens
i nenes de Catalunya facin esport, fer un esport de valors i d’actituds, fer de
l’esport un element integrador, vetllar perquè la pràctica esportiva en edat
escolar es faci amb criteris pedagògics, posar l’esport al servei de la
ciutadania i col·laborar amb les entitats, les administracions i els organismes.

Un dels grups escolars participants.

Per a sucar-hi pa!

Quines són les actuacions més importants de la UCEC?
1. Jocs Esportius Escolars de Catalunya. És un programa de

promoció esportiva establert pel Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya i organitzat pels consells esportius i per
la UCEC.

2. Trobades lúdico-esportives. Es tracta d’oferir la possibilitat de
gaudir d’uns dies on tots els participants poden relacionar-se i
divertir-se amb l’esport.

3. Jornades de l’Esport Escolar. Es tracta d’un congrés que es duu
a terme cada tres anys amb l’objectiu d’analitzar la situació actual
de l’esport en edat escolar a Catalunya.

4. Concurs Cultural Esportiu. Tracta de desenvolupar les qualitats
artístiques i literàries a través de l’esport com a manifestació
cultural.

5. Concurs Joc Net. Tracta d’evitar actituds incorrectes i potenciar la
convivència i el respecte a través de l’esport.

6. Altres activitats: esports per a joves minusvàlids, cursets de natació
per a nadons i infants, ...

Des del dia 6 fins el dia 26 de febrer, a la Biblioteca Pública Municipal Antoni
Gaudí i Cornet, va tenir l’exposició «Per sucar-hi pa», promoguda pel Consell
Català del Llibre per a Infants i Joves. Aquesta exposició la van visitar cada
matí els nens de l’escola acompanyats dels mestres.

El dia 13 de febrer es va fer un taller de cuina impartit per la Rocio i la
Núria a la mateixa biblioteca. Un taller on un grup de vint-i-un nens de
l’escola i de les mestres, Carme i Sara, van poder fer amb les seves
pròpies mans quatre plats ben gustosos per emportar-se a casa i acabar-
los de coure al forn: un caramel fet de pasta de full amb formatge i Frankfurt,
un altre amb melmelada de fruites i xocolata, un flam individual de caramel
i pera confitada i per acabar un bona «brotxeta» de fruita fresca variada
que se la van menjar allà mateix per berenar... L’experiència va ser molt
gratificant tant pels nens com per les mateixes educadores que van quedar
molt satisfetes.

Bon profit a tots!

Campanya de Donació de Sang
Degut al fred i les festes de Nadal, el Banc de Sang i Teixits ha disminuït molt les seves reserves de sang fins arribar a un punt de
perill. A tot això cal afegir també que els centres sanitaris estan al 100% de la seva activitat quirúrgica, igual que els malalts de càncer
que necessiten tractaments regulars amb productes sanguinis. Aquesta situació porta a una crida a tothom que vulgui donar sang.

És per això que el proper 13 de març de les 17.30h a les 21.30h a la Casa de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet», C/ Beat 73, podreu donar
sang.

Els centres fixes més propers per donar sang a la província de Tarragona són: els dos últims dies de cada mes a l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus i cada dia a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona amb l’horari següent, de dilluns a divendres de 9 a 17h
i els dissabtes de 10 a 12h. Per a més informació podeu consultar el web www.bancsang.net

Una única donació de sang pot beneficiar a més d’un malalt!
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I tu, de què vas?
El Carnaval d’enguany va començar amb la disbauxa de l’arribada del Rei
Carnestoltes el Diumenge de Carnaval al matí. Tot i que la pluja va fer que
la festa es fes a la Llar de Jubilats, enlloc de la plaça de l’església, molts
nens i nenes acompanyats dels seus pares va participar activament de
l’espectacle infantil.

L’acte central va ser el mateix diumenge al pavelló d’Esports Municipal
amb el Ball de Carnaval. El pavelló es va omplir de color amb totes les
persones  que duien una disfressa. A la mitja part del ball, no hi podia faltar
el concurs de disfresses amb els  seus premis que els set membres del
jurat van establir de la següent manera:

Categoria individual infantil: la disfressa
d’una papallona.

Categoria individual juvenil: la disfressa
d’un xarleston.

Categoria individual adult: la disfressa d’un frare.

Categoria parella infantil: les disfresses
d’un cow-boy i de la seva dama.

Categoria parella juvenil: les disfresses de
dues diabletes.

Categoria parella adult: les disfresses de la
Pipi Calces Llargues.

Categoria grup infantil: disfressa sota el títol
d’Escola de Música.

Categoria grup juvenil: disfressa de Zipi i Zape.

Categoria grup adult: disfressa de Venecians.

Els premis pels guanyadors van ser diversos, des de contes per pintar i
jocs educatius, fins a lots d’embotits.

A la Casa de Cultura, el Dimarts de Dol, es va col·locar la capella ardent
del Rei Carnestoltes. Un Rei que després de la Rua Mortuòria pels carrers
del poble i acompanyat d’un estol de vídues desconsolades, va ser cremat
a la plaça de l’església. Aquest moment, sempre va ser amenitzat per una
xaranga i pel repartiment de moscatell i pastes pels més grans i d’una
llaminadura pels més petits.

Pep Solórzano, director de l’escola municipal de música, i Xavier Oró que
formen el tàndem de músics altrament anomenat Contratempo, han estat
guardonats amb el premi a la millor banda sonora pel film JOVES en la 4a
edició dels premis Barcelona de Cinema, celebrada al Gran Teatre del Liceu
i que atorga el Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya.

Ells també han estat els compositors de la banda sonora de CINEASTES
CONTRA MAGNATS del director Carles Benpar, que ha estat guardonada
amb el premi a la millor pel·lícula documental. CINEASTES CONTRA
MAGNATS també va obtenir el premi Goya 2006 al millor llargmetratge
documental.

Actualment, podeu escoltar part de la seva producció musical als següents
muntatges teatrals en cartellera: «El mètode Grönholm» dirigit per Sergi
Belbel al Teatre Poliorama i «Les aventures extraordinàries d’en Massagran»
dirigit per Joan Castells al Teatre Nacional de Catalunya.

Doblement premiats

La vetlla del disortat Carnestoltes i ...

la posterior incineració.

Preparats per a ballar!

Pepe Solórzano, el tercer començant per l’esquerra.
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AMPA del CEIP informa
Ben segur que a les vostres llars teniu alguns llibres usats que ja no en sabeu què
fer, i que alguna vegada heu pensat donar-los a algú o bé desfer-se’n.

Enguany teniu l’oportunitat de lliurar-los a l’AMPA per a que durant la jornada de
Sant Jordi a l’Escola siguin, també, oferts als alumnes que s’interessin pels
mateixos, mitjançant un petit donatiu, simbòlic, d’un euro, que es destinarà a cobrir
part de les despeses de la Festa de Fi de Curs que cada any organitza l’AMPA.

Només us demanen que els llibres estiguin en bon estat de conservació.

Per tant, del 20 al 24 de març, ambdós inclosos, es recolliran els llibres, que
d’una manera desinteressada vulgueu donar-nos, a les 17 hores, davant de
la porta de la secretaria del Col·legi. Allí hi haurà un membre de l’AMPA per a
recollir els llibres i guardar-los fins el dia de la jornada de Sant Jordi a l’Escola.

Els llibres sobrers es lliuraran, desinteressadament per part de l’AMPA, a la
biblioteca de l’Escola, per a que tots els alumnes en puguin gaudir.

L’AMPA us anima, doncs, a participar en aquest lliurament altruista de llibres

usats.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a :

Marcel·lí Garriga Telèfon 669 77 67 31
Nicolau Fargas Telèfon 977 76 82 39

75 anys de Joan Guinjoan
El passat divendres 18 de febrer, l’Associació de Concerts de Reus va retre
homenatge, en un concert, en commemoració anticipada del 75è aniversari
del compositor riudomenc Joan Guinjoan i del barceloní Xavier Benguerel.

Concert a càrrec dels solistes del Barcelona Modern Project dirigits pel
Marc Moncusí, al Teatre Fortuny, amb el següent repertori:
Benguerel;Introspecció per a clarinet solista; Beethoven: Trio per a clarinet,

violoncel i piano Op. 11; Guinjoan: Elegia per a violoncel solista; Zemlinsky:
Trio per a clarinet, violoncel i piano Op. 3.

Llei antitabac
L’1 de gener va entrar en vigor la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de
mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat del tabac.

Els dos aspectes més rellevants d’aquesta Llei són els següents:

Prohibicions de venda de tabac, a menors de 18 anys, en llocs on és
prohibit de consumir-ne.

Prohibicions de fumar, està totalment prohibit fumar en centres de
treball sense espais a l’aire lliure, a l’administració pública i dret públic,
centres sanitaris, centres docents, l’atenció directa al públic, centres
comercials sense espais a l’aire lliure, centres culturals (museus, teatres,
biblioteques...), bars o restaurants que no és permet fumat, centres per
a menors, àrees o establiments que venguin aliments (forns,
pastisseries...), sales de festa o ús públic on poden entrar menors,
centres per a menors i estacions de servei. I està prohibit fumar, però es
permet habilitar zones per fer-ho a centres d’atenció social (habilitar un
10% de la superfície), hotels i hostals anàlegs, bars o restaurants tancats
amb més de 100m2 de superfície útil destinada a clients, sales de festa
o d’ús públic on no poden entrar menors.

Pel que fa a la retolació s’ha d’indicar la prohibició de fumar en tots
aquells llocs on la Llei ho preveu.

Curs de Manipuladors d’Aliments
Durant els dies 9 i 10 de febrer va tenir lloc el Curs per a Manipuladors

d’Aliments destinat a les cuineres i als monitors de menjador del CEIP Beat
Bonaventura i de la Llar d’Infants «Picarols».

L’objectiu principal del curs és la  formació pràctica, actual i professional del personal
del menjador en allò que afecta el tractament i manipulació adequada dels aliments.

Durant la xerrada els assistents van mostrar molt interès, fet que van demostrar
participant amb preguntes i explicacions, sobretot en relació a la higiene i
contaminació alimentària. Va ser en aquest punt on la professora es va centrar
bona part del curs.

Properament es realitzarà un altre curs destinat a persones treballadores del món
agroalimentari. Interessats: truqueu a la Casa de Cultura al telèfon 977 768 809.

Premis Arnau de Palomar
Un any més, l’Ajuntament de Riudoms i el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar convoquen, conjuntament, els Premis Arnau de Palomar
’06, en les següents categories: Investigació, Recull fotogràfic, Pintura i Narrativa breu. Les Regidories de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Riudoms
i el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar recolzen la creació d’artistes i investigadors amateurs i reconeixen l’esforç dels autors amb
aquesta setzena convocatòria contribuint a enriquir el panorama cultural del país i facilitar que aquests puguin mostrar les seves creacions i treballs.
Consultar díptic editat pels organitzadors, amb les bases generals i bases específiques de cada categoria. Data límit de presentació de les obres
dissabte 15 d’abril. Data de lliurament de premis dissabte 22 d’abril a les 9 del vespre a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet».
La dotació total en premis és de 2.790 euros: Investigació 1.000 euros + Recull fotogràfic 700 euros + Pintura 690 euros + Narrativa breu 400 euros.

Per a més informació podeu consultar els webs www.cerap.net i www.riudoms.org

Amics de Riudoms, aigua i BTT
En la darrera assemblea ordinària d’Amics de Riudoms, per tal potenciar
l’esport de la bicicleta i especialment el de la BTT, es va acordar, entre
d’altres temes, la creació de la Secció de Ciclisme. L’entitat Amics de
Riudoms s’afiliarà com a club a la Federació Catalana de Ciclisme, per tal
que tothom que vulgui es pugi treure la llicència de cicloturista i poder així
realitzar el seu esport amb la cobertura d’una assegurança. A partir d’ara,
des d’aquesta entitat, es potenciarà la participació en marxes cicloturistes
i les sortides en grup.

Darrerament, s’han fet les gestions necessàries per a
la constitució, a Riudoms, d’una penya barcelonista que
s’ha batejat amb el nom de L’Avellana Blaugrana. La de
Riudoms, té el número 1716, de les 1730 que actualment
té el club per tot el món.

Fins ara, s’han organitzat, amb notable èxit de
participació, dues anades al Camp Nou per tal d’animar
l’equip blaugrana en front de l’Alabès i del Betis.

El president de la Penya és el Vicenç Solsona Pallàs,
persona des de sempre molt vinculada al futbol local.
L’Avellana Blaugrana té la seu al Bar del Casal
Riudomenc.

Penya de l’Avellana Blaugrana
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‘ EL NO COM A RESPOSTA ’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ S’HA DE PACTAR EL MODEL
DE POBLE ENTRE TOTS? ’

Fa molt de temps que els socialistes
ens queixem del poc que compta el
Govern municipal (CIU i PP) amb els
partits de l’oposició (PSC i ERC) quan
es tracta d’endegar projectes que
influiran en el model de poble que tots
volem.
Sovint coincidim la majoria de forces
polítiques en les mancances que té
Riudoms i en com les hem de solu-
cionar. La prova la tenim en que els
partits de l’oposició en comissions
com la d’urbanisme, donem suport a
més del 80 % de les propostes que
es porten per a la millora del poble.
Això però mai s’ha vist recompensat
amb una informació més fluïda i
sempre se’ns informa dels grans
projectes quan la llei no permet
ajornar-ho més. Perquè ens
entenguem, qualsevol projecte que
hagi d’aprovar el Ple de l’Ajuntament
ha de passar abans per les
Comissions Informatives que
s’acostumen a convocar dos dies
abans del Ple. Això vol dir que aquests
projectes que afectarien de forma
important al desenvolupament del
nostre poble, es posen a disposició

Les persones, com les sigles,
s’identifiquen per les seves obres.
El pas del temps ens demostra que
per fer bé les coses cal plantejar-
les, valorar-les i fer-les, en
conseqüència.

El cas és que a Riudoms, gràcies a
la confiança que ens heu mostrat,
s’han pogut fer moltes millores. Avui
hi són i estan a l’abast de tothom.
S’han fet, això sí, quasi bé sempre
amb un NO com a resposta per part
dels regidors d’ERC.

La seva resposta és, pels que
assistim als Plens de l’Ajuntament,
ben coneguda: No! De vegades
diuen: En contra! I quan ja no es
poden justificar diuen: Abstenció! La
negativa sempre és la seva
contesta... Si la proposta surt del
Govern la seva resposta ja sabem
que serà contrària.

Però, que no s’han de fer millores?
Que no cal mirar les coses amb una
visió àmplia? Per què es centren en
una part de la realitat i s’obstinen en

perseguir allò que més rèdit
electoral pensen que els hi podrà
donar?

I l’actitud dels socialistes
riudomencs, de subordinació total,
no creieu que és vergonyosa?
L’acatament continu, l’absolut
seguidisme i la submissió total a
ERC. No creieu que això és un altre
gran frau als seus votants? Per què
sempre han d’estar al costat d’ERC
en contra de tot?

El nostre poble no es mereix una
oposició destructora o desdi-
buixada, que només sàpiga dir NO.

Així no es fa poble!

dels partits de l’oposició a les
Comissions anteriors al Ple que els
ha d’aprovar, o sigui dos dies abans.
Quan parlem de la pavimentació d’un
camí no hi ha problema, però quan
parlem de projectes com la millora
de tot el Nucli Antic, com la
construcció d’un Complex Socio-
cultural, com la construcció d’una
nova Llar d’Infants o d’un nou Col·legi,
etc; els socialistes creiem since-
rament que són temes prou im-
portants com perquè es posin a con-
sideració de totes les forces polí-
tiques amb la suficient antelació.
A més, són temes tan importants que
no sols haurien d’estar a disposició
dels partits de l’oposició amb el temps
suficient, sinó que també haurien
d’estar oberts a la participació de tota
la ciutadania. Per això insistim tant en
l’elaboració d’una Agenda 21 Local.
Però la participació ciutadana és
quelcom en el que no creu el Govern
d’aquest Ajuntament, i per això
proposa projectes segons li sembla
sense tenir cap planificació prèvia, ni
cap model del poble de futur que
volen.

‘ CALÇOTADA DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA ’

El passat dia 18 de febrer de
2006, al Restaurant Masia Bou de
Valls, es va fer la tradicional
calçotada que el partit fa a la
província any rera any.

Van assistir a la mateixa els líders
del nostre partit a Catalunya, on
el president Piqué ens va fer un
breu resum dels moments
actuals, políticament parlant, que
estem viv int  a l  nostre País
Catalunya.

Més de quatre-centes persones
ens varem reunir  en vers a
aquesta calçotada.

Actes com aquest reforcen i
estimulen a les persones que
defensem unes conviccions d’un
partit dretà i conservador.

- Sabeu que el Grup Municipal
d’ERC-AM ha presentat en
aquest mandat més d’un
centenar de mocions? Sabeu
què entre les cent deu propostes
presentades es troben algunes
de respecte amb el medi com:
mesures per l’estalvi energètic
d’edificis i propostes per
elaborar ordenances d’eficiència
en el consum d’aigua o per
reduir l’impacte acústic?

- Sabeu que aquestes propostes
van ser aprovades per
unanimitat en diferents sessions
plenàries ara fa 31, 29 i 22 mesos,
respectivament, i que l’equip de
govern encara no les han
desenvolupat tot i que la
legislació els obliga? A què
esperen per complir els acords
adoptats?

- Com és que ni en el Butlletí
Municipal ni en la plana web
s’informen dels acords més
importants adoptats en les
sessions plenàries?

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

Riudoms, 20 de febrer de 2005.

‘CIU + PP COMPLIRAN ELS
COMPROMISOS ADQUIRITS EN
ELS PLENS?’
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Donat l’increment de robatoris i actes d’inseguretat que s’estan produint darrerament a Riudoms, s’està demanant als màxims
responsables de la seguretat ciutadana una actuació immediata. També fem una crida per a que tothom que hagi sofert algun
acte delictiu el denuncïi davant la guàrdia civil  ja que és la manera de fer evident que ens cal més presència policial.
A continuació reproduim la carta que l’Alcalde va enviar al subdelegat del Govern a Tarragona denunciant per enèssima vegada
la inseguretat ciutadana al nostre municipi.

La inseguretat a Riudoms


