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El diumenge, 14 de maig, coincidint amb la celebració del 50 anys de la
Cooperativa Agrícola, l’Ajuntament de Riudoms, en representació de
tot el poble, ha organitzat un acte d’Homenatge a la Família Pagesa.
Un reconeixement a totes les dones i homes del nostre poble, d’abans
i d’ara, que al llarg dels anys, i amb el seu esforç, han sabut aprofitar
les oportunitats que li ha donat la nostra terra i han contribuït
decisivament al desenvolupament del nostre poble.

Considerant la gran importància de la dona pagesa en la família i en
l’agricultura tradicional i en l’actual, en l’Homenatge s’ha donat la
benvinguda a un conjunt escultòric, que se situarà al rovell de l’ou de la
vida del poble: la Plaça de l’Església. L’hem titulat «La Plegadora
d’Avellanes», fent clara referència a la feina, dura i esforçada de la
recollida manual de l’avellana.
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EL PLA PARCIAL INDUSTRIAL DEL ‘MAS DE
DON FELIP’, MOLT MÉS QUE UNA
OPORTUNITAT PER A RIUDOMS

El Ple de l’Ajuntament de Riudoms ha aprovat el projecte de Pla Parcial Industrial «Mas de D. Felip» i ara
l’enviarem a l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona.

Es tracta d’una superfície total de més de 47 Ha distribuïdes en dos sectors discontinus, (separats
geogràficament): el Mas de D. Felip, pròpiament dit (més de 41 Ha) i l’actual zona d’equipaments esportius
(aproximadament 6 Ha).

En el primer àmbit, és on aniran les empreses, mentre que els equipaments estan a la vora del poble, que és
on realment la gent els volem gaudir. Aquesta solució la vam aprovar amb les Normes Subsidiàries de
Planejament l’any 1992, aprofitant la possibilitat legal, llavors molt innovadora, que permetia agrupar sectors
discontinus.

Gràcies a aquella decisió, els terrenys necessaris per fer els equipaments esportius municipals, així com la
urbanització dels carrers que els envolten, van passar a formar part, a efectes urbanístics, d’aquest Pla
Parcial i, en conseqüència, quan es desenvolupi la zona industrial del Mas de D. Felip, l’Ajuntament de
Riudoms recuperarà les inversions fetes per la compra dels terrenys i per la urbanització dels carrers,
a més de disposar d’un important percentatge dels solars industrials de la promoció.

Per fer més entenedora la meva explicació poso la comparació entre les dues possibilitats. La primera reflecteix
el resultat si haguéssim fet les coses tal com era usual en aquella època. La segona exposa el resultat
d’aplicar la nostra proposta.

1. OPCIÓ CLÀSSICA

Superfície de l’àmbit: 41 Ha Sòl net: 27 Ha
Cessió obligatòria i gratuïta de sòl net per a l’Ajuntament: 2’7 Ha
Participació municipal per aportació de terrenys (0%): 0 Ha

2. OPCIÓ INNOVADORA

Superfície de l’àmbit: 47 Ha Sòl net: 32 Ha
Cessió obligatòria i gratuïta de sòl net per a l’Ajuntament: 3’2 Ha
Participació municipal per aportació de terrenys (13%): 4 Ha

Veieu com en la primera opció, el poble hagués rebut només uns 27.000 m2 de solars industrials, en front als
72.000 m2 que rebrà per la segona opció (45.000 m2 més).

Les xifres són estimatives perquè es tracta de donar una informació que tothom pugui entendre i valorar els
avantatges que aquella operació va representar per a Riudoms i la diferència entre una gestió i altra dels afers
municipals. Els resultats definitius els tindrem quan s’aprovi la reparcel·lació definitiva.

Aquest PPI, va generar polèmica quan el vam incorporar a les Normes Urbanístiques ara fa 15 anys i també
vàrem ser durament criticats per la gent del NO, els mateixos que tres anys abans volien requalificar D. Felip
amb l’opció clàssica, afegint-hi la fraudulenta cessió al poble d’un edifici ruïnós del carrer de Sant Bonifaci.

Sortosament, vàrem fer el nostre camí i vàrem sembrar bones llavors. Ara s’acosta el temps que Riudoms
arreplegui la collita. Gràcies a aquella feina ben feta, l’Ajuntament podrà disposar ben aviat d’una eina per fer
política industrial, per recuperar inversions avançades, tant en la compra de terrenys com en la urbanització
de part dels carrers de Salvador Espriu i dels Molins Nous i de recursos econòmics per a poder fer noves
inversions.

Josep M. Vallès i Jové, Alcalde

Noves meses electorals
Es posa en coneixement de la població que s’ha efectuat una redistribució del nombre d’electors de les
meses electorals i això ha comportat la creació de dues noves meses que s’ubicaran al menjador del Col·legi
Beat Bonaventura.

Aquesta redistribució afecta principalment els electors del Molí d’en Marc, dels disseminats (masies), del
barri Ferrant i la Carretera de la Sènia.

L’Oficina del Cens Electoral enviarà targetes censals a cada elector on se l’indicarà el col·legi electoral que li
correspondrà a partir d’ara.
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L’estat actual d’inseguretat ha arribat a límits inacceptables, fins el punt que la situació requereix
mesures extraordinàries. Fa un any, l’alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, van tenir una
entrevista amb el Subdelegat del Govern a Tarragona, per demanar solucions. La reunió repetia
els mateixos arguments que, des de fa anys, s’han exposat als successius subdelegats que han
anat passant pel càrrec.

El mes de gener passat, es va enviar una carta al subdelegat, reiterant la mateixa petició, perquè
no s’observa cap millora en la situació. No es va rebre cap resposta. El mes de març, vàrem
enviar un nou escrit al subdelegat, còpia del qual es va publicar en el butlletí municipal. Finalment,
la resposta del subdelegat la podeu llegir en aquest mateix butlletí.

El Consell d’Alcaldes del Baix Camp, en la seva reunió del mes de març, va debatre el problema i
va prendre l’acord d’entrevistar-se amb el Delegat del Govern Espanyol a Catalunya, amb la
Consellera d’Interior de la Generalitat i coordinar-se amb els alcaldes d’altres comarques que
pateixen idèntics problemes. La Comissió de representants del Baix Camp es va reunir amb el
Delegat del Govern a Catalunya el dia 6 d’abril, sense obtenir ni un sol agent més de Guàrdia Civil
per a la demarcació i amb la promesa que el subdelegat convocaria una reunió per estudiar cas per
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http://www.riudoms.cat
El 13 de febrer es va obrir el termini per sol·licitar els dominis .cat. Del 13 de febrer al 24 d’abril es va obrir el termini de sol·licitud de reserva dels dominis
per als ajuntaments. L’Ajuntament de Riudoms va fer la seva sol·licitud d’alta el mateix dia 13 de dos dominis: http://www.riudoms.cat i http://
www.avellana.cat. El primer correspon a la pàgina web oficial de l’Ajuntament i el segon està destinat a la Fira de l’Avellana.

El procés per assignar els dominis ha està lent, la qual cosa ha fet que fins el dia 23 de maig l’Ajuntament de Riudoms no tingués actius els seus
dominis.

A partir d’ara, podreu accedir a la web de l’Ajuntament mitjançant els dominis http://www.riudoms.cat, http://www.riudoms.org i http://www.riudoms.net.
Per altra banda, si entreu http://www.avellana.cat i http://www.avellana.org accedireu directament a l’apartat de la web municipal dedicada a la Fira
de l’Avellana i Fira de Sant Llorenç.

Bona nota al web de l’Ajuntament de Riudoms - El passat 1 de maig, el Diari de Tarragona, va publicar un article en el que feia un exàmen dels webs
dels 25 Ajuntaments del Baix Camp. L’autor de l’article valorava la qualitat de la informació facilitada i afirmava que el web de l’Ajuntament de
Riudoms és el segon millor, donant-li una puntuació de Notable, just a continuació de la de Reus.

La seguretat és un dret

Barris 2006
Divendres, 30 de juny

13h TRADICIONAL REPIC DE CAMPANES

21h TRONADA SIMULTÀNIA A TOTS ELS BARRIS DE RIUDOMS

21h CERCAVILA INAUGURAL

22h GUARNIMENT POPULAR DELS CARRERS I PLACES

Dissabte, 1 de juliol

18h JOCS DE CUCANYA PER A PETITS I GRANS

22h SOPAR DE GERMANOR A CADA BARRI

23.30h BALL A CADA BARRI

Diumenge, 2 de juliol

8h TOC DE DIANA A CÀRREC DE LES XARANGUES

10h RUA DE LLUÏMENT

19.30h MISSA MAJOR. RITUAL DE LES OFRENES

21h GRAN BALL DE FINAL DE FESTA. Al Parc de Sant Antoni.

ELECCIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA.

‘Surt al carrer abans no entrin a casa teva!’

cas. El 16 de maig la Comissió de representants del Baix Camp es va reunir amb la Consellera d’Interior de la Generalitat, la qual va dir que aquesta és una
competència estatal, i que en parlaria novament amb Delegat del Govern central i amb el ministre, com ja ho havia fet altres vegades, però sense èxit.

Els delictes han seguit augmentant, en nombre i en gravetat. Els que més ressó han despertat, han estat els de Vilafortuny i de Les Borges.

Els alcaldes i regidors exigim:

Més Guàrdies Civils al Baix Camp.
Més policia d’investigació darrera del crim organitzat.
Revisió de la legalitat vigent, enduriment de penes, agilitat judicial, tolerància zero a la immigració il·legal, etc.

Mentrestant, la Guàrdia Municipal de Riudoms ha recuperat 11 vehicles que havien estat sostrets. Han intervingut en un acte de violència de gènere, han
detingut a un individu mentre manipulava una motocicleta, la nit del dia 19 d’abril la patrulla municipal va localitzar un vehicle ocupat per 4 individus, que
es van donar a la fuga i a dins del vehicle hi havia eines que habitualment s’utilitzen per efectuar robatoris. Durant aquest mes de maig la Guàrdia
Municipal ha atès 4 serveis «d’alarma» en vivendes i empreses.

La detenció a Maspujols d’un grup de lladres, ens ha fet disminuir la sensació d’inseguretat, però, tot i així, cal estar molt alerta.

Així, aquest diumenge, 28 de maig, al migdia, ha tingut lloc a la Plaça, una concentració pacífica, sota el lema «Surt al carrer abans no entrin a casa
teva», on s’ha llegit un manifest de rebuig als actes violents i on s’ha exigit al Govern una solució contundent davant la inseguretat en que seguim vivint.
S’ha demanat que es prenguin les mesures necessàries per tal de disminuir els robatoris i es doti a la ciutadania catalana de la protecció necessària per
a poder viure en pau a casa nostra. Durant l’acte s’han recollit, en només tres hores, més de 600 signatures de veïns de Riudoms i hi han assistit
alcaldes, regidors i representants de poblacions veïnes també afectades pels actes delictius.
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La Cooperativa fa 50 anys!

Els fundadors i la Junta de la Cooperativa Agrícola amb les autoritats

L’any 1956, «l’any del fred», un grup de pagesos i propietaris, sota la
tutela del veterinari, Sr. Carlos Caballero Monrós, es van associar per
fundar la Cooperativa Agrícola de Riudoms.

Les diferents Juntes de la Cooperativa i els seus socis, han treballat de
valent per a tirar-la endavant.

Així mateix, també s’ha de saber aprofitar les oportunitats que se’ns
presenten i poder-ne gaudir. Aquest any 2006, es compleixen 50 anys
d’aquella fundació i l’actual Junta ha organitzat tot un cap de setmana
d’actes institucionals i festius per a festejar aquest aniversari.

L’acte institucional pels socis i convidats, va tenir lloc dissabte 13 de maig,
al Pavelló Municipal, en el qual van assistir-hi diverses autoritats i va tenir
lloc un emotiu acte de reconeixement als socis fundadors i l’actuació de la
Coral Dolça Catalunya. L’ordre d’intervenció va ser: Sr. Jordi Mariné Gallisà,
President de la Cooperativa Agrícola de Riudoms, Sr. Josep M. Tost Borràs,
Vice-president de la Diputació de Tarragona, Sr. Marcel·lí Piñana Edo,
historiador local, Sr. Xavier Sabaté Ibarz, Delegat del Govern a Tarragona,
Sr. Anton Mestre Martorell, representant dels socis fundadors, Sr. Josep M.
Vallès Jové, Alcalde de Riudoms i qui va presidir l’acte el Molt Honorable Sr. Ernest Benach Pascual, President del Parlament de Catalunya.

Diumenge 14 de maig, Dia de les Relíquies, al migdia, la Cooperativa va organitzar la ballada de Sardanes que tingué lloc a la Plaça, just després de
la inauguració del monument «La Plegadora d’Avellanes». L’Orquestra Internacional Maravella, fou l’encarregada de tocar en aquest acte i hi va

participar la Colla Sardanista ‘Roses de Tardor’.

A la tarda, al Pavelló Municipal, l’Orquestra Internacional Maravella, oferí
als presents un espectacular Concert i a continuació va començar el Gran
Ball de Gala, amb una gran assistència de públic.

Aquests actes i els altres que tindran lloc al llarg d’aquest 2006, ha
d’encoratjar la Junta i els seus socis ha tirar endavant aquest projecte
comú, i com va dir un dels socis fundadors: «Fins d’aquí 50 anys!» i
«Visca la Cooperativa!»

La Ballada de sardanes va anar a càrrec de la Cobla ‘Maravella’

Emotiva actuació de la Coral Dolça Catalunya
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Homenatge a la Família

Pagesa

El Pantà obre les preses
Aquesta temporada, s’ha fixat la temporada de Reg d’Estiu, en 12 setmanes de dues
hores per cada dret de reg, subministrades entre els dies 5 de juny i el 27 d’agost de
2006. Tothom que necesiti regar abans o després del Reg d’Estiu, podrà fer servir el
compte corrent d’aigua.

L’Ajuntament de Riudoms, continua amb la seva política de diversificació de les fonts
de subministrament de reserves d’aigua i darrerament s’han comprat 6 drets més
d’aigua, convertitnt-nos amb el 2n major accionista de la Comunitat de Regants del
Pantà de Riudecanyes, amb un total de 147 drets.

Cal destacar, així mateix, la gran quantitat d’accions de les qual en són propietaris els
veïns de Riudoms. D’aquesta manera, també cal fer menció de la presència de
pagesos del poble en els Òrgans d’aquesta entitat, entre els que trobem a Eudald
Salvat Salvat, Josep Ma Cruset Baiges,  Anton Marc Caparó Vidal i Josep Ferré Jansà.

Per obtenir més informació podeu trucar al telèfon 977 34 07 86 o visitar l’adreça
www.pantaderiudecanyes.cat. En cas d’averia o incidència durant la temporada es
pot trucar al telèfon 977 34 07 86 (laborables de 7h a 22h) o 659 634 585 (de 22h a 7h
i festius).

L’obra simbolitza el treball i l’esforç de la nostra pagesia

El Cor Jove va interpretar ‘La Cançó de les Plegadores d’Avellanes’

L’Ajuntament va ser un dels promotors del Pantà. Aquest
títol original de propietat és de l’any 1916.

El diumenge, 14 de maig, coincidint amb la celebració del 50 anys de
la Cooperativa Agrícola, l’Ajuntament de Riudoms, en representació
de tot el poble, ha organitzat l’acte d’Homenatge a la Família Pagesa.
Un reconeixement a totes les dones i homes del nostre poble, d’abans
i d’ara, que al llarg dels anys, han sabut aprofitar les oportunitats que
li ha donat la nostra terra i que han contribuït decisivament al
desenvolupament del nostre poble.

La nostra terra, ha anat canviant i adaptant-se, quantes vegades hagi
convingut, a través de l’acció de l’home. Però, ha estat i és, la família
la base del funcionament de l’explotació agrària de Riudoms. Aquesta
és el que una finca tiri endavant i cadascú en el seu rol, ajuda a que,
collita rera collita, es puguin superar les dificultats del camí.

Considerant la gran importància de la dona pagesa en la família i en
l’agricultura tradicional i en l’actual, en l’Homenatge s’ha donat la benvinguda
a un conjunt escultòric, que se situarà al rovell de l’ou del poble: la Plaça
de l’Església. L’hem titulat «La Plegadora d’Avellanes», fent clara referència
a la feina, dura i esforçada de la recollida manual de l’avellana.

L’autor de l’obra, l’escultor de reconegut prestigi, Sr. Artur Aldomà i Puig,
ens presentarà l’obra acabada en bronze durant la propera Fira de
l’Avellana. Així, Riudoms disposarà d’una peça de gran valor artístic i
econòmic, que es revaloritzarà, encara més, amb el pas dels anys i que
situarem definitivament a la Plaça durant el mes d’agost. I una altra segona
escultura, que donarà a les properes Fires, un valor afegit d’art, de
reconeixement i de tradició, que segur agradarà als riudomencs i visitants.

L’obra vol captar un instant, anant per feina, en actitud d’esforç. Està
pensada per a que l’obra pugui ser admirada des de diferents
perspectives. També, vol representar l’aridesa del camp i ens transmet
la dificultat d’extreure’n vida i com amb l’esforç comú de la Família, es pot tirar endavant.

El cost econòmic que suposarà l’adquisició d’aquestes dues i úniques obres d’art és de 39.460 euros (IVA inclòs).

El Cor Jove de l’Escola Municipal de Música va interpretar, la cançó anomenada «Les Plegadores d’Avellanes», que s’ha anat recuperant, gairebé de
l’oblit, a partir de les darreres edicions de la Fira de l’Avellana.

En l’acte, van prendre la paraula, el Regidor d’Agricultura, Eudald Salvat Mestre i l’alcalde de Riudoms, Josep M. Vallès Jové.

L’enhorabona a tots aquells que us podeu sentir identificats en aquesta festa i en aquesta obra, ja que aquest és el sentit de l’Homenatge.
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Primera Diada Esportiva Escolar

Riudoms - La Mola - Riudoms 2006

La Colla Gegantera de Riudoms

Aplicadors de productes fitosanitaris

Imserso - Programa de vacances per

a gent gran 2006-2007
La Regidoria de Benestar Social de l’ Ajuntament de Riudoms informa de
que s’han rebut les sol·licituds i la informació necessària per tal de poder-
se acollir al programa «Imserso - Programa de Vacances per a gent gran
2006-2007».

L’Imserso, organitza viatges amb diferents modalitats per tal de que les
persones grans puguin gaudir d’unes merescudes vacances.

Per recollir l’informació poden dirigir-se al despatx de la treballadora social
a l’antiga Cambra Agrària o a les Oficines de l’Ajuntament.

El dissabte 24 d’abril de 2006,
l’AMPA del CEIP Beat Bonaventura
Gran de Riudoms, va dur a terme
la Primera Diada Esportiva Escolar,
com a complement a las activitats
extraescolars que organitza la
mateixa entitat.

La diada va tenir lloc a les
instal·lacions del Pavelló Municipal
i van participar-hi 280 nens i nenes.

L’AMPA va comptar amb el suport i coordinació de les entitats Gimnàs
Laissa, Club  Patí Riudoms, Club Esportiu Riudoms Handbol,  CERAP,
Amics de Riudoms, Escola de Futbol Baix Camp i Bàsquet IES Joan
Guinjoan, així com, la col·laboració desinteressada de l’empresa
COALIMENT i de l’Ajuntament de Riudoms.

El diumenge 30 d’abril, amb més de 440 inscrits, es va portar a terme la 4a
Caminada Riudoms – La Mola – Riudoms, organitzada per la Secció de
Muntanya del CERAP.

A dos quarts de set del matí, es va efectuar la sortida des de la Plaça de
l’Església. Els 53 quilòmetres de recorregut esperaven el pas dels
participants, els quals anaven recuperant forces en els diferents punts
d’avituallament que es trobaven distribuïts per tot el recorregut. Per altra
banda, com que el marge de temps que es facilita per retornar a Riudoms
és ampli, la caminada és assequible a tothom, tant aquells que fan els 53
quilòmetres corrent, com aquells que van caminant fent petar la xerrada
amb els companys de camí.

Les excel·lents condicions climatològiques, i la minuciosa preparació de
tots els detalls per part dels organitzadors van deixar un molt bon gust de
boca als participants i garanteixen l’èxit de  participació en futures edicions.

La Colla Gegantera de Riudoms va assistir els dies 13 i 14 de maig a la 1a
Trobada de Gegants de Madrid. La festa va ser un gran èxit de públic i
assolir un altíssim nivell organitzatiu, al comptar amb més de 50 gegants
acompanyats de capgrossos i altres elements festius.

Durant els actes de la 26a Fira de l’Avellana es farà l’agermanament de la
Colla Gegantera i l’Associació Bardoada de Pinhal-Novo de Portugal.

Riudomencs a la Cabrerès 2006
Una vintena riudomencs aficionats a la bicicleta de muntanya, entre ells
els membres de la secció de BTT d’Amics de Riudoms, es van desplaçar
fins a l’Esquirol – Santa Maria de Corcó per participar en 3a marxa més
important d’Europa, en la qual hi van participar 4000 ciclistes.

El recorregut de 61Km transcorre per indrets de gran bellesa paisatgística,
que va permetre gaudir d’impressionants vistes de la Plana de Vic, de la
Vall d’en Bas, de la Vall de Sau,... creuant els nuclis urbans de Rupit,
Tavertet i l’Esquirol.

Premis Arnau de Palomar

Trobada de monitors de l’Esplai

Assistents al curs d’aplicadors

El dissabte 22 d’abril de 2006 varen tenir lloc a la Casa de Cultura «Antoni
Gaudí i Cornet» els actes de lliurament de la 16a edició dels Premis Arnau
de Palomar ’06, que anualment convoquen l’Ajuntament de Riudoms i el
Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, en les categories
d’investigació, recull fotogràfic, pintura i narrativa breu.

Pel que fa a la categoria d’Investigació, el premi fou declarat desert al no
haver-se presentat cap candidatura. El premi de Recull fotogràfic recaigué
en Salvador Mestre Gispert pel projecte «Quina grúa el meu Riudoms!».
David Gázquez Sugrañes amb l’obra «Els porxos» obtingué el premi de
Pintura en categoria absoluta, concedint-se també una menció d’honor
com a finalista a Evelyn Roca Shöpe per l’obra «Timidesa II». El premi de
Pintura en categoria de promoció local fou per Anton Marc Caparó Pujol
per l’obra «Una cala on parar», alhora que Judith Jansà rebé també una
menció d’honor per l’obra «Mas del Llibreter». Per últim, Llorenç Riambau
Aymerich amb «Love is... un sagnant assaig sobre l’amor» s’emportà el
premi de Narrativa breu en categoria absoluta. Considerant que el guanyador
absolut fou un menor de vint-i-cinc anys, el jurat determinà atorgar un
accèssit a «El camí equivocat» de Joan Torres Domènech, declarant desert
el de categoria juvenil.

El diumenge 7 de maig, més de 100 persones vam participar en la 1a
Trobada de Monitors i Ex-Monitors del Casal Riudomenc, que va tenir lloc
al Parc de Sant Antoni.

El motiu d’aquest encontre va ser reviure moments i històries, sensacions
i emocions, vivències i anècdotes… amb aquelles persones amb qui tenim
en comú haver estat monitors del Casal al llarg del temps.

La Trobada va començar amb una xocolatada amb coca dolça, per llepar-s’hi
els dits! Un cop trencat el gel, ens vam donar la benvinguda tot «aixecant
bandera» i cantant una de les cançons que més ens uneix: «En estol». La
gimkana que va venir tot seguit, ens va acabar de posar en situació, fent-nos
perdre la vergonya i fent-nos sentir com a nens, havent de superar proves de
tot tipus repartides pel poble. Abans de dinar, vam celebrar una Missa de
Campanya, amb pregàries i records per a aquelles persones que, com la
Rosa Pujol (la nostra «Rossita Monja»), van dedicar gran part del seu temps
a l’educació en el lleure d’infants i joves. Una gran paella amb el seu vinet i un
bon pastís de celebració ens va deixar ben tipets i alegrets. Llàstima del cafè!!

Tots ens vam poder endur, a més del record d’una grata jornada, un CD de
fotografies de tots els temps i el mític fulard verd de monitor. La festa va acabar
amb el repartiment de premis de la gimkana i l’imprescindible i arxiconeguda
«Hora dels adéus» i amb l’esperit engrescat per tornar-hi ben aviat.

Durant la primera quinzena
de maig ha tingut lloc a la
Casa de Cultura un Curs
d’Aplicadors de Productes
Fitosanitaris. Aquest curs ha
estat organitzat pel sindicat
agrari Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya i la
Regidoria d’Agricultura de
l’Ajuntament.
Les més de 40 persones
inscrites, han pogut

aprofundir en el coneixement de l’aplicació dels diferents productes i les
mesures de seguretat necessàries per tal de no córrer riscos innecessaris.
El darrer dia, es va fer una prova per poder disposar del carnet d’aplicador,
que serà lliurat en mà, a les Jornades Agràries que cada any tenen lloc per
la Fira de l’Avellana.

La 1a Diada, un èxit de l’AMPA

Monitors d’ara i de sempre
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‘VOLEM SOLUCIONS ARA
MATEIX!’

GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PPC

‘2 ANYS DE GOVERN
CATALANISTA I
D’ESQUERRES EN XIFRES’

Aquest és un petit resum on hem
volgut destacar la feina feta referent
a l’autogovern, l’educació i els serveis
socials, perquè han sigut l’eix del
programa electoral socialista.
Autogovern i Català: Nou Estatut
després de 25 anys pensat en les
noves realitats del s. XXI, impuls de
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, ús
oficial del català a les institucions
europees, Pla d’Acció de Política
Lingüística pel foment de l’ús social
del català, s’han augmentat els
recursos destinats als municipis en
un 50%, etc.
Educació: Més de 74 milions d’euros
en construccions escolars (104 nous
centres = 30000 noves places), 4200
docents més a escoles i instituts, 150
milions d’euros per crear 30000
noves places de Llar d’Infants, 4500
places i 4 centres nous de Formació
Professional, finançament de les
Universitats per valor de 5000 euros
per alumne, 77 noves instal·lacions
esportives, 23 noves escoles oficials
d’Idiomes, etc.
Serveis Socials: 50% de la
despesa als pressupostos de 2006

En els darrers mesos, hem viscut
un preocupant creixement d’accions
delictives a tot el territori català. Els
pobles del Baix Camp, i Riudoms
també, hem notat aquesta realitat de
manera força propera. Les
propietats privades són assaltades,
de vegades de manera reiterada.
També, quan els propietaris hi són
a dins, i fins i tot, patint agressions
físiques...

Tots els veïns confiem en que la
situació actual sigui excepcional. I,
com a excepcional, aquesta
requereix la màxima atenció per
part de qui té la competència en
Seguretat Ciutadana a les nostres
comarques: l’Estat. És l’únic que pot
i que ha de controlar aquesta
situació alarmant.

Cal que el Govern Central destini els
recursos necessaris, ens proposi
solucions equiparables a la
magnitud del problema i cal que
s’actuï ràpidament. No ens poden
fer passar més temps amb
excuses, xifres explicades segons

les seves conveniències, accions
de cara a la galeria i promeses
reiteradament incomplertes.

El problema al qual demanem
solució no és una carretera
col·lapsada que pot esperar uns
mesos a que hi hagi dotació
econòmica per a desdoblar-la, el
problema al qual demanem solució
no és la necessitat d’un equipament
que no hem tingut mai i que per tant
l’espera no vindrà d’un any. . . el
problema al qual demanem
solució afecta molt seriosament
el dia a dia dels nostres veïns i
la seguretat de les nostres
famílies. Les solucions
definitives i la justícia cal que
actuin ara mateix!

destinada a polítiques socials, 646
milions d’euros addicionals per
millorar el finançament de la
despesa sanitària (un 42% més),
iniciats 38 nous centres d’Assis-
tència Primària i 344 nous metges,
166 nous equipaments i 3370
places públiques per a gent gran,
augment d’un 44% dels comple-
ments de Pensions de Viduïtat,
primers jutjats de violència contra
les dones, etc.
Urbanisme, Habitatge i Trans-
ports: Iniciats 15500 habitatges de
protecció oficial, aprovat el Pla Director
Urbanístic del sistema costaner,
arribada del TGV a Barcelona el 2007,
511 milions d’euros el 2006 per
carreteres noves, etc.
Economia i noves tecnologies: Taxa
d’atur més baixa des de 1978 (6,1%),
implantació de la Televisió Digital
Terrestre, el 2008 es superarà el 2%
del PIB d’inversió en recerca, etc.
Som conscients que els errors propis
i els entrebancs de l’oposició han
enfosquit tota aquesta bona feina,
que donem a conèixer perquè sigui
valorada en la seva justa mesura.

El dia 8 de maig, els afiliats i
simpatitzants del Partit Popular de
Catalunya de Riudoms varem tenir
l’oportunitat de reunir-nos plegats i
«fer una mica de política» respecte
el nostre poble. Aquesta notícia no
tindria cap mena de rellevància per
al nostre poble sinó fos perquè el
nostre regidor, Marc Junivart va
exposar una sèrie d’actuacions i fets
que sí són d’interès rotund per a tots
els riudomencs i riudomenques.
Marc Junivart, ens explicà tot un
seguit d’actuacions urbanístiques
que fan sinó constatar el paper del
PPC a l’Ajuntament de Riudoms,
parlà de nous carrers, nous plans
d’habitatge, etc. però el tema més
interessant va ser el del Polígon del
Freixe, que encara que sembli que
ha passat a la història encara
continua cadent en certa manera.
De què ha servit la directiva de la
Plataforma el Freixe amb persones
que presumeixen d’intel·ligència, de
títols universitaris i d’honestedat? El
nostre regidor, tot i no tenir estudis
universitaris, ha estat capaç de
veure que aquestes persones no

- Sabeu que l’equip de govern va
votar, quatre dies després de
celebrar l’homenatge a la família
pagesa una moció en contra de la
preservació i conservació de les
mines?

-  Sabeu que el cost final del grup
escultòric en homenatge a la
pagesia serà de gairebé 45.000
euros? No considereu una
hipocresia per part de l’equip de
govern celebrar en aquest moment
un homentage a la família pagesa
(tant merescut per una altra banda),
poc després d’haver intentat
«asfaltar» una gran part del territori
amb el polígon El Freixe, de no fer
absolutament res pel sector de
l’agricultura en els darrers quinze
anys i d’aprovar recentment una
modificació sobre les extraccions
d’àrids?

- Per què no s’expliquen totes
aquestes qüestions en programes
de ràdio, en el web municipal o fins
i tot en aquest butlletí, que després

‘LA GRAN HIPOCRESIA DEL
GOVERN MUNICIPAL’

han servit als interessos del poble
doncs mentre aquests parlaven del
polígon, alhora s’estava gestant una
transformació de la planta de
compostatge de Botarell on hi
entraran inicialment de 200 a 300
tones diàries d’escombraries els
365 dies de l’any (i que la Generalitat
la podrà ampliar quan cregui
convenient). Quants camions
passaran per Riudoms i els seus
voltants per transportar tantes tones
de deixalleries?
Un altra fet curiós és que els partits
que donaven suport a la plataforma
també són els que ho fan amb el
tema de la planta de residus. Com
canvia la forma de veure l’aigua, els
ocells i la terra que ens envolta en
una distància de 2000 metres quan
pel mig hi ha tants interessos
particulars!
Una vegada expressat el que
considerem un assumpte de primer
ordre, la junta local del partit estarà
disposada a contestar qualsevol
pregunta referent al tema i a
mantenir els canvis d’opinions que
es considerin oportuns.

de trenta vuit números editats
continua sense director i sense
consell de redacció?

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 rebreu més infor-
mació sobre Riudoms a través de
la revista l’Esquerra de Riudoms,
el butlletí Esquerra Infomunicipal

o el web www.esquerra.org/
riudoms

‘PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA DE RIUDOMS’
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Resposta del Subdelegat

del Govern
En aquestes pàgines es va publicar la carta de l’alcalde de Riudoms al Subdelegat del Govern, i ara és just que també es publiqui la seva resposta.


