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Seguiment fotogràfic de les obres del carrer de l’Arenal. La modernització del carrer no ha suposat la desaparició de les llambordes.
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La Comissió d’Urbanisme de Tarragona acaba d’aprovar el projecte d’aquesta nova zona residencial de
Riudoms.

És una molt bona notícia perquè aquesta urbanització cedeix gratuïtament al municipi més de deu mil
metres quadrats destinats al futur col·legi de primària i a una nova llar d’infants.

L’estiu del 2004, des d’aquesta mateixa pàgina, vaig informar a l’opinió pública que, des del Govern
municipal, havíem decidit crear una segona Zona Educativa a Riudoms. De llavors ençà han passat
molts mesos, més dels necessaris...

Ara és el moment de manifestar la nostra satisfacció per aquesta notícia llargament esperada. Queden
enrere les feixugues gestions per a poder superar els excessius entrebancs que hem trobat en alguns
departaments de l’administració.

Per contra, cal reconèixer la favorable actuació de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, guiada pel
bon criteri i per l’afany de col·laboració.

Queden, encara, tràmits per a fer, abans no veurem les obres dels nous centres escolars. Però, ara s’ha
fet un pas decisiu que permetrà obtenir els terrenys i poder-los cedir al Departament d’Educació per a
construir el segon col·legi de Riudoms.

Nou pas endavant. Seguim fent camí.

                                                       Josep M. Vallès i Jové, alcalde
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Estàs buscant feina?
- Amics de Riudoms obre el període d’acceptació de
currículums per treballar a l’estiu a la Piscina
municipal de Riudoms. Podeu enviar els vostres
currículums a amics.de.riudoms@tinet.org o C/Sant
Antoni 31, 1r, de Riudoms.

- Diferents empreses de Riudoms del ram de la construcció
busquen peons i oficials. Qualsevol que estigui interessat
cal adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament i omplir la
fulla d’inserció a la Borsa de Treball.

Convocatòria de places a l’Ajuntament de Riudoms
Bases dels processos de selecció de personal:

- Plaça de coordinador de serveis
- Guàrdia del cos del Servei de Vigilants
- Professor de llenguatge musical
- Oficial 1ª de jardineria

Per més informació http://www.riudoms.org/
niv2.php?id=173
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El nou «nucli antic»
Són diverses les actuacions que s’han anat realitzant per tal de millorar
l’aspecte i els serveis del nucli antic de Riudoms. Han anat des d’actuacions
més petites a actuacions d’una rellevància més gran.

Enllumenat Públic

Ja fa mesos es va canviar tot l’enllumenat públic dels carrers Major, de les
Galanes, Sant Bonifaci, Gaudí i de les travessies dels Enamorats, de la Font,
dels Fadrins i de Maragall amb una inversió total de més de 35.000 euros.

Carrer de l’Arenal

S’han realitzat els últims retocs previstos en el projecte i ja es pot donar l’obra
per acabada. L’actuació ha tingut un cost d’uns 415.000 euros que han anat
directament a càrrec dels pressupostos municipals i ha consistit en la
substitució completa del sistema de clavegueram, l’aigua potable i l’enllumenat
públic i la incorporació d’una xarxa de pluvials per tal de fer passar la màxima
aigua de pluja per sota del ferm. Per altra banda s’ha buscat un disseny
d’acabat que permetés que s’hi pogués caminar amb comoditat (sobretot
les persones grans) i que a la vegada permetés seguir mantenint les mateixes
llambordes del carrer com a element arquitectònic típic del nostre poble.

Finalment s’ha completat l’actuació amb la col·locació de mobiliari urbà:
papereres, jardineres, pilones, plaques del carrer i números de nou disseny.

Carrer del Beat

El carrer del Beat és el tercer gran pas en la modernització del nucli antic. Actualment
ja hi ha el projecte aprovat, la dotació pressupostària corresponent, i en els darrers
dies s’ha adjudicat l’obra a l’empresa GAISA que en un breu termini de temps
iniciarà les obres. Aquesta actuació té un pressupost de 513.720 euros, per la
qual es compta amb una ajuda de 300.000 euros del Pla Unificat d’Obres i Serveis
de Catalunya, ja que l’Ajuntament va considerar que aquesta era una actuació
prioritària i la va incorporar en el primer lloc a l’hora de fer la petició l’any 2003.

L’actuació al carrer Beat serà idèntica a la del carrer de l’Arenal, amb la
substitució total dels serveis i del ferm i la incorporació de la xarxa de pluvials.

Carrer Sant Isidre

El carrer Sant Isidre s’executarà just després del Beat i es troba en la mateixa
situació administrativa que aquest: projecte aprovat, dotació pressupostària
reservada i obra adjudicada a l’empresa GAISA.

Altres actuacions

Paral·lelament a totes les grans actuacions, s’han potenciat diferents aspectes
del dia a dia que també incideixen en la modernització del nucli antic:
- S’ha incorporat una persona més a l’equip de neteja de carrers, quedant
actualment configurat per tres persones que escombren a peu i una quarta que
passa amb la màquina.
- S’ha fet un millor i més continuat manteniment de les zones enjardinades.
- S’ha  canviat la font de la Travessia de la Font que havia quedat molt malmesa
pel pas dels anys, recuperant així l’element que donava nom a aquest passatge.
- Es van canviar els vidres de l’enllumenat públic de tota l’Avinguda Pau
Casals ja que els anteriors s’havien degradat amb el pas dels anys.

- Es manté una política de subvencions municipals per a poder rehabilitar
les cases que tinguin més de 40 anys, ja sigui per a fer una rehabilitació de les
façanes dels immobles o bé una reforma integral de les cases.
- Es prioritza una forta ambientació de Nadal en els carrers centrals del nucli
antic.
- S’han fet actuacions per arreglar el ferm i la senyalització horitzontal dels
carrers de la Plaça de l’Església.

L’Escola Municipal de Música

Les noves dependències de l’Escola Municipal de Música, estrenades
recentment, es van situar a l’interior del nucli antic per tal d’esdevenir des del
moment de la seva inauguració un pol d’atracció social cap al nucli antic,
facilitant així un important moviment diari de persones per aquesta zona del
poble. Les famílies dels més de 170 alumnes matriculats garanteixen la
presència de persones de totes les edats en el cor del nucli antic.

Qui ho ha vist i qui ho veu?.

Rehabilitació d’habitatges

antics
L’Ajuntament de Riudoms concedeix anualment ajudes econòmiques als
propietaris d’habitatges antics que opten per restaurar-los.

A la vista de la bona acceptació que han tingut les successives convocatòries
de subvencions a fons perdut que s’han fet durant els darrers anys i donat que
la voluntat governamental continua sent partidària de mantenir-les ja que
contribueixin a minorar els condicionants negatius que dificulten la recuperació

d’immobles antics, la Junta de Govern Local ha decidit prorrogar un any més
aquestes ajudes, destacant com a més importants els punts següents:

1. Els habitatges objecte de l’ajut han de tenir una antiguitat mínima de
40 anys.

2. L’immoble haurà d’estar destinat a habitatge i els sol·licitants que
siguin deutors de la Hisenda Municipal per qualsevol concepte, no
podran acollir-se als beneficis d’aquestes bases.

3. Obres d’enderroc i nova construcció: Es concedirà un 10% del
pressupost d’execució material fins un màxim de 4.300,00 euros.

4. Reformes parcials: Es concedirà l’import de 450 euros per cada
6.000 euros de pressupost d’execució material fins un màxim de
2.700 euros (No es fraccionarà per sota dels 6.000 euros)
En les reformes parcials, a més de la condició de la base segona,
caldrà que l’objecte a ser reformat no ho hagi estat en els darrers
20 anys a criteri de l’arquitecte municipal.

5. En el cas d’obres d’enderroc total i nova construcció en el qual el
propietari sigui menor de 30 anys, s’incrementarà la subvenció
màxima establerta en el punt 1r. en 1.000 euros addicionals.

Per a consultar les bases completes per a l’atorgament de subvencions i
ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges antics podeu consultar el
web www.riudoms.org dins l’apartat «Informació administrativa – Tràmits
administratius – Rehabilitació d’habitatges antics» o trucant a les oficines
de l’Ajuntament al telèfon 977 850 888 o arribant-se a les oficines dels
Serveis Tècnics de 10h a 14h.
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Actes incívics
Llums trencats a cops de pedra, contenidors que se’ls hi arrenca la tapa, grans
pintades en parets, papereres cremades, flors dels jardins arrancades, tanques
que es fan caure, vidres que es trenquen, bancs que es pinten o es ratllen, etc.
Sembla ser que tot s’hi valgui per a «passar-s’ho bé» i descarregar adrenalina fent
alguna cosa que està prohibida per les normes de bona conducta més elementals.

Però aquests actes tenen conseqüències importants per tots els veïns de Riudoms.
Algunes d’elles són immediates: la degradació de la imatge de determinats indrets,
la pèrdua de qualitat de vida pels veïns de l’entorn i la manca de tranquil·litat pel mal
estar que això genera entre tots els que passen per la vora d’un indret on s’han fet
desperfectes. Però hi ha altres conseqüències, tant o més importants que potser

no s’aprecien a simple vista, d’entre les quals en destaca l’elevat cost econòmic
que tot això té pel poble de Riudoms, o fins i tot que s’ha de pensar en col·locar
mobiliari urbà que prioritzi la resistència als actes vandàlics a les qüestions
estètiques o econòmiques.

Netejar una paret que té una pintada, ràpidament pot costar 1.000 o 1.500 euros
(i sempre suposant que el tipus de paret permeti netejar-ho). Arreglar un capçal
d’un llum que s’ha trencat a cops de pedra costa uns 350 euros, posar un contenidor
nou que s’ha trencat o cremat costa uns 500 euros, col·locar una paperera nova
uns 200 euros, arreglar els pilars de les tanques que s’han fet caure al costat del
Centre d’Assistència Primària pot costar més de 3.000 euros, refer l’enllumenat
de la rotonda de Molins Nous que s’ha fet malbé a cops de peu pot costar 1.500
euros, etc. Ara només cal multiplicar aquestes xifres per cadascun dels actes
vandàlics que es donen en un any, i es pot veure la important quantitat econòmica
que s’ha de dedicar anualment a arreglar els desperfectes ocasionats.

Aquestes actuacions representen una sagnia continuada de diners municipals
per tal de poder restablir la situació que hi havia abans de l’acte incívic. I el problema
radica en que els diners que s’han de destinar a arreglar allò que s’ha xafat per
diversió d’uns quants, són diners que d’altra manera es podrien destinar a fer
noves millores per a tots.

És per això que des d’aquí fem una crida al sentit comú de tothom. Al dels
joves, per tal que mirin de convèncer als pocs que causen desperfectes que això
no és una bona pràctica. Al dels pares, per tal que parlin amb els seus fills per fer-
los entendre que l’actuació dels incívics generen problemes importants a tots els
veïns. I sobretot fem una crida a aquells que causen els desperfectes en el
mobiliari urbà per tal que mirin de pensar amb tothom i entendre que cada cop de
pedra li costa molts diners a tot el poble de Riudoms.

En l’antiguitat,

a Riudoms, ja

es feia oli

La Junta de Govern del dia 16 de juny de 2005 va aprovar un conveni entre l’Ajuntament de Riudoms
i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per tal de poder realitzar diferents treballs d’investigació històrica
en el terme municipal del poble, emmarcats en un projecte global que es porta a terme a tota la zona
geogràfica de la dreta del riu Francolí.

Ara, fruit d’aquest conveni, durant quinze dies un grup d’arqueòlegs han estat excavant a la partida
dels Molins Nous les restes arqueològiques del que va ser un trull d’oli d’època romana que ja
treballava entre el segle II aC i el V dC. D’aquest jaciment en destaquen diversos elements
arquitectònics que criden l’atenció: un gran carreu que servia de premsa i que es troba in situ, o les
basses successives que formen part de tot el sistema de decantació de l’oli amb les canaletes de
sortida dels líquids fetes de tegulae (teules), etc.

Per altra banda, en un dels murs del jaciment hi ha una troballa curiosa perquè hi figura una inscripció
ibèrica que segons els mateixos arqueòlegs podria correspondre a l’anotació d’alguna xifra, i dins del
mateix recinte també s’han excavat tres sitges que servien per posar-hi al gra i que estaven plenes
de material ceràmic d’època romana.

Segons la direcció de l’equip d’arqueòlegs que hi ha a la zona, les restes d’aquest jaciment són molt
interessants, ja que són molt poc habituals a Catalunya. És habitual trobar assentaments destinats
a la premsa de vi, però ja és un fet molt menys comú trobar un assentament com el de Molins Nous,
destinat a la premsa d’oli.

El grup d’arqueòlegs realitzant dels tasques de recuperació.

L’antic del trull d’oli.

Aspecte actual d’una façana de les Escoles Velles.
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Calendari pel curs 06/07
DATES DE PREINSCRIPCIÓ

CEIP Beat Bonaventura Gran i
IES Joan Guinjoan Del 21 al 3 d’abril

Escola Municipal de Música Del 18 al 28 d’abril

Llar d’Infants Municipal Picarols Del 2 al 15 de maig

Batxillerat i Cicle formatiu Manteniment de vehicles Del 15 al 26 de maig

DATES DE MATRICULACIÓ

Educació infantil, primària i     Del 29 de maig al
secundària obligatòria     2 de juny

Llar d’Infants     Del 5 al 9 de juny

Batxillerat     Del 3 al 7 de juliol

Ensenyaments de grau mitjà de Música     Del 4 al 8 de juliol

L’Institut

oferirà

estudis

professionals
Per tal de donar resposta a les necessitats acadèmiques i laborals de
l’alumnat que finalitza l’ESO i que vulgui formar-se a Riudoms en l’àmbit
de la formació professional, l’IES Joan Guinjoan, a partir del curs vinent,
oferirà el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’»Electromecànica de vehicles». El
nostre centre serà l’únic del Baix Camp que oferirà aquests estudis.

El cicle, que s’ubicarà al taller del mateix centre, ha de proporcionar als
alumnes els coneixements necessaris per a realitzar operacions de
manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicles en
l’àrea de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat, a més d’ajustar-
se als procediments i temps establerts i aconseguir la qualitat requerida i
en condicions de seguretat.

La durada dels estudis serà de 2.000 hores, distribuïdes en 2 cursos
acadèmics, de les quals 410 hores podran ser en tallers d’automoció de
Riudoms i la comarca.

Per tal de ser acceptat en aquest estudis cal haver aprovat l’ESO o bé la
prova d’accès per a majors de 16 anys i fer la preinscripció i la matrícula a
l’institut Joan Guinjoan de Riudoms.

Jornades de

Seguretat a

l’Escola

Bressol
Les educadores de la Llar d’Infants Picarols de Riudoms han assistit
a les Terceres Jornades de Llar d’Infants, les quals es van
celebrar al Centre de Recursos Pedagògics de Montblanc.

En aquesta edició es va tractar «la seguretat a l’Escola Bressol»,
emergències i primeres cures.

Les sessions van anar a càrrec del metge i pedagog Esteve-Ignasi
Gay Costa, especialista en medicina preventiva, salut pública i tècnic
superior en prevenció de riscos laborals.

Les 9 educadores de la Llar Municipal amb el Dr. Gay.
Estudiants d’automoció d’un altre centre.
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Unió de Pagesos
L’Assemblea informativa de la Unió de Pagesos va tenir lloc el dilluns dia 27
de març a les 21h a la Sala d’Actes de la Llar de Jubilats, per informar de
les actuacions que es fan i faran per pressionar el Departament d’Agricultura
per a que compleixi els acords signats amb l’anterior Govern sobre les
ajudes per a la subsistència del sector de la fruita seca.

Les mobilitzacions continuaran en diferents assemblees i actes per
reclamar unes ajudes bàsiques pel sector que poden assegurar la
subsistència del correu durant els propers anys.

Donació de sang
El dilluns, 13 de març va tenir lloc, un cop més, una Donació de Sang.

Riudoms, ha estat i és una població solidària i capdavantera. És per això
que s’ha engegat una nova campanya de donació de sang que continuarà
els dies 15 de juny, 18 de setembre i 14 de desembre de 2006.

En aquesta ocasió, a la Casa de Cultura, es van fer 71 donacions.

L’ Associació de Donants de Sang del Baix Camp a través de les Delegades
a Riudoms i la Regidoria de Sanitat de l’ Ajuntament de Riudoms volen
animar a tothom a fer-se donants, especialment els joves.

Ser solidaris i generosos no costa res!

ITV Agrícola
Revisions ITV mòbil agrícola a Riudoms
Dies 27 i 28 d’abril
Horari de 9h a 13h
Lloc: Pol. Ind. El Prat, C/ Lluís Companys

Tarifes:
Tractor agrícola 28,50 euros
Remolc agrícola   7,65 euros
Remolc per matricular   6,20 euros

Organitza: Applus i Ajuntament de Riudoms

Curs d’aplicadors de fitosanitaris
A partir de l’agost de 2006 totes aquelles persones que
apliquin productes fitosanitaris o herbicides hauran de
disposar del carnet d’aplicador.

LLOC: RIUDOMS. SALA D’ACTES DE LA CASA DE
CULTURA
DATA: 3 AL 12 DE MAIG
DURADA: 20 HORES
HORARI: 19.00 – 22.00 h

Organitza: JARC Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Telf: 977.234.160 ó 638.123.273
e-mail: tarragona@jarc.es

Donar sang, pot salvar moltes vides.

Festes del Beat 2006
En motiu dels 100 anys de la beatificació del Beat i coincidint
amb les quinquennals, la Confraria del Beat, la Parròquia i
l’Ajuntament convoquen a totes les entitats i particulars a la
reunió que tindrà lloc a la Casa de Cultura, el proper dimarts 11
d’abril a les 21.30h, per tal de definir els actes per a tot el 2006.

Riudoms i el Departament de Justícia
L’ Ajuntament de Riudoms, s’adherit al conveni signat entre el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya i l’ Associació de Municipis i Comarques, en què es fixen les
línies de col·laboració entre el Departament de Justícia i les entitats locals
en l’execució de programes que són competència de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, i més concretament amb
Mesures Penals Alternatives i amb Treballs en Benefici de la Comunitat.

Caminada Riudoms-La Mola-Riudoms
S’obre el termini d’inscripció a la 4a Caminada de Resistència Riudoms_la

Mola_Riudoms ’06, prova puntuable per la 9a Copa Catalana de Caminades de
Resistència de la FEEC, que tindrà lloc el proper diumenge 30 d’abril de 2006. El
recorregut total és de 53,3 km, amb un desnivell de 2550 m. La sortida de la prova
serà a les 6.30 h. del matí i l’arribada a les 20.30 h. del vespre [límit màxim].

Es podrà formalitzar la inscripció fins el dimarts 25 d’abril. Per a més
informació us podeu adreçar a les oficines de la seu del CERAP, Avinguda
de Pau Casals núm. 84 o trucant al telèfon 977 76 80 60.

Programa de Sant Jordi ‘06

21 d’abril

9.30h A RIUDOMS, LLEGIM A LA PLAÇA – Plaça de l’Església. Per
encetar la festa del llibre, els alumnes del CEIP Beat Bonaventura duran a
terme la popular marató de lectura al bell mig de la plaça.

22 d’abril

11,30h L’HORA DEL CONTE [FINAL DE CURS] – Casa de Cultura
«Antoni Gaudí i Cornet». Acte de cloenda del curs de l’Hora del Conte.
Sorpreses, premis i esmorzar per acomiadar la cita setmanal amb el
món dels contes.
21h 16a EDICIÓ DELS PREMIS ARNAU DE PALOMAR – Casa de
Cultura «Antoni Gaudí i Cornet». Entrega de premis i inauguració de
l’exposició de les obres presentades. Categories: investigació, recull
fotogràfic, pintura i narrativa breu.

23 d’abril

10h PARADES DE ROSES I LLIBRES – Plaça de l’Església. Entitats i
botiguers de Riudoms convertiran la Plaça de l’Església en un gran
aparador de flors i llibres durant tota la diada de Sant Jordi.
12.30h GOSPEL – Plaça de l’Església. Concert de música gospel a càrrec
del Cor de Gospel de l’Escola M. de Música de Riudoms, interpretant
reconegudes peces d’aquest gènere.
17.30h CONCURS DE DIBUIX – Plaça de l’Església. Concurs de dibuix
a càrrec de l’AMPA del CEIP Beat Bonaventura de Riudoms, que tindrà
com a tema central la festa de Sant Jordi.
18.30h LA LLEGENDA DE SANT JORDI – Plaça de l’Església. Espectacle
de contes i cançons, amb música en directe, ambientat en l’època medieval.
19.30h LLIURAMENT DE PREMIS – Plaça de l’Església. Acte de
lliurament dels premis als guanyadors dels concursos de dibuix de l’AMPA
del CEIP i del III Concurs Sant Jordi.com.
20h NARRACIÓ DE CONTES – Plaça de l’Església. Narració de contes
humorístics, a càrrec de Carles Alcoy, sota el títol: COM FER D’UN MATEIX
UN PERFECTE MISERABLE.
21h BALLADA DE SARDANES – Plaça de l’Església. Ballada de sardanes
amenitzada per la Cobla Reus, amb la participació de la Colla Sardanista
Roses de Tardor de Riudoms.
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‘ A RIUDOMS ENS PASSA EL
MATEIX? ’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ SEGURETAT CIUTADANA I
COMPETÈNCIES ’

Els últims dies ha adquirit una
especial rellevància el tema de la
seguretat i per una banda hem vist
com el Govern de Riudoms
demanava més efectius al Govern
de l’Estat i com ERC demanava la
recuperació del Cos de Policia local
amb una moció.
Però per evitar gestos de cara a la
galeria i ser ben clars, haurien
d’aclarir que té raó el Govern
Municipal quan diu que les
competències en matèria de
seguretat són de l’Estat, però també
és cert que tenir un cos de Policia o
de Vigilants amb els suficients
efectius i ben dotat de material per
desenvolupar la seva tasca és
responsabilitat del Govern
Municipal.
El cert és que el replegament de la
Guàrdia Civil i el desplegament dels
Mossos no es va planejar prou
correctament. I en això nosaltres
som crítics amb tots els partits
polítics, perquè creiem que no es va
fer bé quan es va iniciar aquest
procés (i recordem que llavors
governava el PP a l’Estat i CIU a la

Les coses s’han d’explicar tal com són
i ara CiU exigeix al tripartit, que demani
disculpes als ciutadans i a
Convergència i Unió per haver criticat
uns informes que ara han quedat com
una anècdota en front el que el tripartit
s’ha gastat en només 2 anys: 56
milions d’euros (9.500 milions de
ptes!!!, 13 milions cada dia!) en
estudis, alguns de dubtosa utilitat.
Diuen blanc, però fan negre.
Podem observar, massa sovint, com
en les constants polèmiques que
sorgeixen a la Generalitat, els
membres del tripartit escombren tant
com poden cap a casa i prefereixen
empastifar els seus socis, en lloc de
donar la imatge de fermesa i unitat que
mereix el Govern d’un país i
mentrestant, la feina important, els
problemes dels ciutadans, van
quedant en segon terme i sense
solució. Diuen blanc, però fan
negre.
I a Riudoms, com actuen aquests
grups polítics? En els plens de
l’Ajuntament, els grups d’ERC i PSC
no han donat suport a propostes vitals
que presentava l’Equip de Govern:

- ERC i PSC no han votat a favor en el
canvi de destí dels diners de la
Diputació per a poder finançar
l’equipament socio-cultural.
- ERC i PSC no han votat a favor quan
s’aprovaven la creació o millora de
partides pressupostàries tant
importants com la de fer una primera
dotació per la piscina coberta, per les
obres d’ampliació del Cementiri, per a
jocs per la Pl. dels Gegants, per a
l’adquisició de drets d’aigua...
- ERC i PSC no han votat a favor de
l’Hort del Coques on hi ha la solució
que l’Ajuntament ha consensuat amb
els veïns del C. de St. Sebastià.
-ERC no ha votat a favor de la
regulació de la superfície mínima dels
habitatges per a garantir les mínimes
condicions d’habitabilitat.
En fets tant importants pel poble, hi
trobem a faltar el seu suport. Per
davant de la voluntat que tenen d’anar
en contra del Govern amb un objectiu
electoral, haurien de voler estar al
costat de les decisions que ajudaran
a fer un poble millor. A Riudoms, també
diuen blanc, però fan negre.

Generalitat) i també estem d’acord
que es podria fer molt millor ara que
governa el PSOE a l’Estat i el
Tripartit a la Generalitat.
També hem de dir que ens sembla
molt oportunista publicar a plana
sencera la carta de l’Alcalde al
Subdelegat del Govern al Butlletí
Municipal, quan en altres moments
en que eren altres els que manaven
a Catalunya i a l’Estat, també es van
fer cartes lamentant la situació i no
les vam veure publicades a cap
mitjà de comunicació.
Provablement una solució seria que
els quatre partits de l’Ajuntament de
Riudoms busquéssim una solució
conjuntament i miréssim si és
realment viable econòmicament la
creació d’un Cos de Policia local i
en el cas que això no fos possible,
que estudiéssim com millorar
l’actual Cos de Vigilants, dotant-los
de més efectius i per descomptat
que comptessin amb més i millors
eines de treball.
Qualsevol altre manifestació com
les que estem veient, tan sols són
actuacions de cara a la galeria!

‘ MOCIONS ’

Al Ple de l’Ajuntament del dia 16
de març, es presentaren varies
mocions per part d’ERC-AM.

Una moció es referia a la
inseguretat ciutadana per
l’escalada de robatoris tan dins del
terme municipal com  en el nucli
urbà de Riudoms.

En principi, tots els grups polítics
han d’estar a favor d’una moció
que demana més seguretat per a
tots els riudomencs.  És una
manera d’estar tots contents i
enganyats.

El nostre partit polític va votar en
contra d’aquesta moció i explica:

El problema de seguretat de
Riudoms i  de Catalunya ve
repercuti t  de les males
negociacions que es feren per part
de diferents grups polítics per a la
retirada de la Guàrdia Civil i el
desplegament dels Mossos
d’Esquadra.

- Sabeu que l’Ajuntament de
Cambrils va aprovar una moció
en contra de l’equip de govern
riudomenc per no facilitar la
documentació del Polígon Mas
de Don Felip? No és
incomprensible que es donin
aquest tipus de situacions? No
seria tot més fàcil si fossin més
transparents?

-  Sabeu que l’equip de govern
va votar en contra d’una moció
presentada per ERC-AM per
tornar a crear el cos de Polícia
Local? Sabeu que va ser CiU –a
la Generalitat durant 23 anys- qui
va decidir el desplegament
actual dels mossos d’esquadra i
va pactar el replegament de la
Guardia Civil?

- Com és que ni en el Butlletí 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 març de 2006.

‘A L’AJUNTAMENT, ES FAN LES
COSES BÉ?’

La solució no és posar més
guàrdies.

La solució no és construir més
presons.

La solució no és esperar un
miracle.

El govern de la Generalitat i
l’Estatal han de ser prou valents
per fer la reforma que sigui per
tal que tots els ciutadans ens
sentim contents i satisfets en allò
que es diu justícia.
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Espectacular

transplantament a la

Via Romana
Durant els darrers mesos, s’han portat a terme diferents actuacions de
particulars que implicaven la pèrdua d’alguns arbres que podien resultar
interessants per a reubicar dintre del poble. És per això que en tots els
casos en que era mínimament viable estudiar aquesta opció,
l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb aquest propietaris per veure
si podien donar els arbres en qüestió. D’aquests contactes n’han sorgit
diferents iniciatives de les que en destaquen:

Les magnòlies de la Via Romana.

L’empresa PROMOCIONS JOSEVA 2005 SL ha de realitzar un enderroc
a l’Avinguda Pau Casals núm. 3. En aquells terrenys hi havia dues
magnòlies de grans dimensions d’uns 50 anys d’edat i de gran bellesa.

El trasplantament d’arbres d’aquestes característiques, per a tenir èxit
ha de fer-se seguint unes pautes que primer que tot requereixen molt
de temps (entre un i dos anys per a preparar els arbres), per contra, en
el cas de les magnòlies únicament es disposava de tres mesos, ja que
l’enderroc havia de fer-se ràpidament. Tot i això s’ha treballant per a
poder trasplantar les magnòlies, fent les següents actuacions:

- Just en el moment en que es va disposar dels arbres, es va fer
una rasa perimetral al seu voltant i es van recobrir les arrels amb xarxa
i guix, a efectes de fabricar una torreta i permetre a l’arbre fer-hi suficient
cabellera d’arrels.

- Es va reduir la superfície foliar a un 40 % de la existent amb una
esporga severa.

- Es va fer un tractament del bulb amb hormones arrelants i amb
fungicides.

El dissabte 25 de març es va fer pròpiament el transplantament. Es va
necessitar una grua i un camió per tal de poder traslladar les magnòlies
des de la seva ubicació original a la final. La plantació es va fer a la Via
Romana, a ambdós marges del Carrer Baltasar de Toda i Tàpies i va
ser molt dificultosa per la magnituds dels arbres a trasplantar.  Els arbres
es van dipositar sobre un llit drenant per a prevenir malalties d’arrels de

les quals les magnòlies en són sensibles, a la vegada que es van repetir
uns tractaments fungicides a la zona radicular.

Un cop acabada l’operació, les possibilitats d’èxit són elevades, tot i
que en aquestes operacions, no és mai segur.

El plataner del carrer Enric Castro i Casanovas.

Seguint el mateix criteri, durant el mes d’agost de l’any passat es va
trasplantar un plataner de grans dimensions que estava dins les obres
que està fent ÒPTIMA REPARACIONS INTEGRALS SL a la cruïlla dels
carrers Muralla, Molins Nous i futura connexió d’Enric Castro Casanovas.
En aquest cas el trasplantament també es va haver de fer fora de dates,
i es va traslladar a l’altre extrem del carrer Enric Castro Casanovas.
Actualment sembla que està brotant bé i per tant les possibilitats que
sobrevisqui al transplantament són molt altes.

Els tarongers

Amb la mateixa línea d’actuació, durant el més de juliol de l’any passat es
van trasplantar els cinc tarongers que hi havia en una parcel·les de la Font
Nova, col·locant-se en torretes, i els quals han sobreviscut tots, de manera
que a partir de finals d’aquest estiu tindran un desenvolupament suficient
per a poder ser trasplantats en una ubicació definitiva.

Moment en el que es col·loca la xarxa i el guix.

Transport de les magnòlies.


