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VISCA EL BEAT ...

Ara ve Nadal... La festa de la Pau i la  Prosperitat que ens acosta a l’Any Nou. Us
volem desitjar, de tot cor, que amb la companyia de les vostres famílies, pugueu
passar amb salut, unes bones festes i que l’any 2007 us sigui ben pròsper.

Les solemnes festes Quinquennals han coincidit aquest 2006, amb la
celebració del Centenari de la Beatificació del franciscà Miquel Gran Peris
(Riudoms, 24 de novembre de 1620).

És per aquest motiu, que tothom
s’ha implicat de valent en aquesta
celebració. Cal felicitar a tots els
carrers, veïns i particulars per la
seva empenta alhora de tirar
endavant aquesta efemèride. Tots
en podem estar ben satisfets!

... i BON NADAL

EL SOL BRILLA,
EL CEL ÉS BLAU,
TOT ÉS ALEGRIA

EL DIA DE NADAL.
DONEU-ME POLLASTRE,
DONEU-ME TORRONS;

FEM XERINOLA
I CANTEM CANÇONS!
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Casal sí, gràcies
El mes passat en aquesta mateixa plana explicava que Riudoms va per bon camí, i certament és així, tot i que
de tant en tant hem de superar dificultats quasi insalvables, com ara la que últimament ha commogut l’opinió
pública local en conèixer que el Ple de l’Ajuntament no havia aprovat la construcció del nou casal.

L’interès general, la voluntat d’entesa i el diàleg entre els partits del govern, i la comprensió de la Generalitat
concedint-nos la pròrroga que li vàrem demanar per poder presentar la documentació i els acords necessaris,
han fet possible salvar un escull difícil i evitar el naufragi d’una il·lusió col·lectiva.

Afirmo amb tota rotunditat que Riudoms hi guanya sense que ningú no hi perdi.

· Guanyem temps.

· Guanyem perquè no es desaprofiten subvencions concedides.

· Guanyem confiança en nosaltres mateixos i derrotem, una vegada més, el pessimisme.

· Guanyem un equipament potent, ben concebut i molt necessari.

El nou Casal és una mica més gran que l’anterior, tindrà 700 butaques (el Casal Parroquial, construït fa més
de 40 anys, en tenia 525). És una dimensió raonable per un poble que experimenta un creixement demogràfic
sostingut.

L’obra requereix una inversió significativa, però no excloent d’altres inversions que Riudoms també necessita.
L’economia municipal pot afrontar aquesta inversió amb més garanties que les significatives inversions que
hem fet durant els anys anteriors. Avui per avui, l’Ajuntament de Riudoms té una solidesa patrimonial com mai
a la seva història havia tingut.

Les coses no són fàcils ni es fan soles. Però quan la il·lusió s’acompanya de la voluntat i el treball, és difícil
que no surtin bé.

Josep M. Vallès i Jové, Alcalde

Els nostres costums
En aquests moments de recolliment i bona companyia, pot venir de gust, fer un repàs dels nostres

costums nadalencs. Si aquest breu recordatori us pot semblar interessant, que sigui el nostre petit

regal de Nadal:

El pessebre vivent. Els Pastorets. Les nadales. Els concerts. Santa Llúcia. El

Tió. El vers. La Nit de Nadal. La Missa del Gall. El Dia de Nadal. Sant Esteve. El

dia dels Innocents. L’home dels nassos. La revetlla. Cap d’any. Els Diners Nous.

La Cavalcada. El Dia de Reis. La sopa de galets. Els canelons. L’escudella. La

carn d’olla. El vi i el cava català. El pollastre i el capó. El torró d’avellana. El

torró de pinyons. Les neules. El torró d’Alacant. El torró de Xixona. El tortell

de Reis. El pessebre. El grèvol. La molsa. L’estel. El pou. La neu. El caganer. El

bou i la mula. L’àngel. Josep i Maria. El Nen Jesús. La cova. El mercat de

Nadal. El vesc. El galzeran. Els camells. Els patges. Melcior. Gapar. Baltasar.

L’or. L’incens. La mirra. Els caramels. El carbó. Les carrosses. Les felicitacions.

Les postals. La paga doble. L’estrena. La cistella. Canviar el calendari. L’arbre.

La Flor de Pasqua. Les garlandes. Els regals. Les llums. El desembre congelat.

El rabadà. El fum, fum, fum. Les dotze van tocant. L’Adeste Fideles. El dimoni

escuat. El Parc de Nadal. Les campanades. El raïm. La carta al Reis. El carbó.

Les joguines. La loteria. La grossa. El sorteig del Nen. Si no hi ha sort, que hi

hagi salut! ...

Bon Nadal i Bon Any Nou!
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La Diputació de Tarragona,

millora les nostres carreteres

Pavimentació del baixador del

Pont del Vellet
La Brigada Municipal ha pavimentat el «Baixador del Pont del Vellet». Aquesta millora facilitarà l’accés
i la sortida dels vehicles des de la Riera de Maspujols. Aquesta obra està emmarcada dins la política
de millora dels camins municipals que ha portat a terme, històricament, la Regidoria d’Agricultura de
l’Ajuntament de Riudoms.

Properament, es faran millores al Camí de Botarell, a un tram del camí transversal al Roquís i a un
tram del camí dels Catalans.

Quan s’acabi aquesta legislatura la Diputació de Tarragona haurà invertit 100 milions d’euros en millora de carreteres i 36 milions en el Pla d’Acció
Municipal (PAM).

Del pressupost aprovat pel 2007, presentat pel diputat d’Hisenda, Sr. Josep M. Tost, destaquen els 20 milions d’euros destinats a ajudes directes als
ajuntaments i consells comarcals, els 27 milions per a grans projectes, els 11 milions per a noves carreteres i els 3 milions pel pla de pavimentació i
conservació.

Fruit de la demanda conjunta entre els alcaldes dels ajuntaments de Riudoms i de Vinyols, una de les inversions de la Diputació que més ens afectarà
properament serà la remodelació de la carretera que ens uneix. Aquesta obra, de la que per encàrrec de la Diputació, ja s’estan fent els projectes
tècnics pertinents, facilitarà la connexió entre Riudoms i Vinyols.

Cal destacar les obres que es realitzaran en el nostre tram urbà, des de l’inici, a l’Av. Pau Casals, que suposaran una consirable millora pel veïnat, així
com un increment de mobilitat i seguretat en la nova rotonda d’accés al Molí d’en Marc.

Altrament, es va publicar el Decret 424/2006, de 31 d’octubre, pel qual es traspassen algunes carreteres de la Diputació de Tarragona a la Generalitat,
entre les quals la de Misericòrdia (TV-3141) i la de la Sénia (que té dues denominacions per dos tramsTV-3142 i TV-3143).

La Coral Dolça Catalunya

celebra els seus 30 anys
El 1976, la Coral Dolça Catalunya de
Riudoms, va iniciar el seu camí mu-
sical. Es va presentar cantant davant
els riudomencs i riudomenques
durant les festes del Beat
Bonaventura Gran sota la direcció
del mestre Josep Tell i Rovira.

Trenta anys després, coincidint amb
les festes del Beat del 2006, han
volgut recordar el trajecte recorregut,
tot renovant la il·lusió per seguir
treballant musical i socialment molts
anys més.

Actualment el president de l’entitat
és el Jaume Ferré i Anguera i la directora de la Coral és la Montse Ferré Caparó. El diumenge 3 de desembre, a
l’Esglèsia de Sant Jaume, va tenir lloc el «Concert Extraordinari del 30è aniversari», on es van interpretar obres de
compositors riudomencs de diverses èpoques, amb l’assistència d’un fidel i nombrós públic.

Enhorabona per la vostra dedicació i esforç!.

El Concert extraordinari del 30è aniversari, un homenatge als autors locals
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Riudoms i el seu Beat
De tothom és sabut que Riudoms té una especial estima i devoció envers el seu fill il·lustre, el Beat Bonaventura, exemple d’humilitat i sacrifici, que
trascendeix fins i tot de l’àmbit estrictament religiós i es transforma en un molt sentit símbol d’identitat de la cultura popular de la vila.

Com cada any, durant el cap de setmana més proper a la data del 24 de novembre, s’han celebrat les Festes del Beat Bonaventura, en orígen amb un
marcat caire religiós i de recolliment, i avui en dia amb el tarannà de festa popular i participativa respectuosa amb els seus orígens.

Aquest any, com cada cinc anys, s’han esdevingut també les Festes Quinquennals, en les que tot el poble s’ha implicat en el guarniment de carrers i
places amb domasos, flors i plantes naturals de tot tipus i, els més engrescats, amb flors de paper elaborades durant les darreres setmanes. Aquesta
tradició de guarnir els carrers es remunta a moltes dècades enrera, època en les que la voluntat i disponibilitat de temps permetia elaborar guarniments
de gran complicació i bellesa. Avui en dia, tot i el canvi en la realitat quotidiana pel que fa al temps disponible i a participar de forma voluntària i activa en
les celebracions populars, tot el poble se sent orgullós del seu propi poder de mobilització quan es tracta de traslladar la festa als carrers, motiu pel qual
cada riudomenc i riudomenca se sent orgullós de la continuïtat i lluïment d’aquesta festa tan marcada.

 Com a resultat, podem gaudir d’un poble guarnit quasi en la seva totalitat que homenatja a l’home que, a través de la seva trajectòria, arriba a
esdevenir beat el 1906. Per tant, i sumant-se a la resta d’efemèrides d’enguany, també s’ha celebrat el centenari de la seva beatificació, motiu pel qual
l’Ajuntament de Riudoms ha dedicat tots els recursos necessaris per assolir una festa ben lluïda.

Les autoritats anant en comitiva, de l’Ajuntament a l’Església. L’ofrena del ciri i el discurs d’agraïment, a càrrec de l’alcalde

Els carrers són guarnits pels mateixos veïns

Els descendents de Miquel Gran Perís, el nostre Beat Gran El solemne Ofici a l’Església
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El divendres 24, festiu local, és quan s’enceta la festa amb el tradicional repic de campanes i una tronada amb coets farcits de sorpreses pels més
menuts. A la tarda, també fou especial pels més menuts, amb l’espectacle LA VIA LÀCTIA, a càrrec de la Companyia el Cau de l’Unicorn. L’espectacle
va fer-se amb llum negre, fet que va sorprendre al públic assistent.

El plat fort de les festes fou el dissabte, dia en que se celebraren el gruix dels actes religiosos i populars, començant al matí amb el solemne ofici religiós
en honor del Beat Bonaventura. La comitiva oficial que va assistir a l’ofici va sortir de la Casa de la Vila en direcció a l’Església de Sant Jaume Apòstol,
i la van formar les autoritats, els membres de la Junta de la Confraria del Beat Bonaventura, familiars del Beat, pubilla i hereu de Riudoms 2006, entitats
de la vila i estendards, acompanyats tots pels solemnes acords de la Cobla Reus.

Al sortir de l’acte religiós, en el que l’alcalde de la vila va fer la tradicional ofrena del ciri al Beat Bonaventura, s’esdevingué una ballada de sardanes al bell
mig de la Plaça de l’Església, enguany acompanyats també d’una exhibició sardanista.

Al capvespre es dugué a terme la solemne processó, en la que hi van participar un gran nombre de riudomencs acompanyant l’Urna del Beat, acompanyats
de la Coral Dolça Catalunya i l’Orquestra La Principal de Riudoms.

El dia central de la festa acabà amb la funció de teatre gestual CLOCHARD, a càrrec de Grappa Teatre i sota la direcció del membre del Tricicle Paco
Mir, a les instal·lacions del Pavelló d’Esports Municipal.

El diumenge va ser el moment d’homenatjar a la nostra gent gran, amb l’Homenatge a la Vellesa. L’acte va consistir en una missa en record dels difunts,
un petit recital musical i un dinar a les instal·lacions del CEIP Beat Bonaventura. L’acte va comptar amb la valuosa tasca de les cuineres del centre i dels
monitors de l’Esplai del Casal Riudomenc, que van dur a terme la tasca de servir l’àpat a les taules.

Ja al vespre, el final de festa el va rubricar el tradicional castell de focs, enguany esdevingut piromusical en honor del centenari de la beatificació del
nostre Beat. La pirotècnia Igual i l’empresa Proditsa va ser les encarregades de que tot el muntatge sortís tal i com estava previst.

El ball, a la pista del Pavelló d’Esports Municipal, va servir per tancar unes festes que han destacat per la gran participació ciutadana i per la implicació
de tots els carrers en la decoració dels mateixos.

L’Ajuntament de Riudoms ha volgut recolzar aquest esperit festiu aportant
un petit ajut econòmic a cada carrer que ha decidit engalanar-se i oferint
gratuïtament tots els espectacles programats durant les festes.

Altres actes que enguany s’han esdevingut al voltant de les Festes del
Beat són  la 5a Festa de l’Oli Nou, la inauguració del local de la Penya
l’Avellana Blaugrana, la presentació del recull històric sobre els jutges de
pau de Riudoms elaborat per la Sra. Marina Mas i el concert commemoratiu
del 30è aniversari de la Coral Dolça Catalunya de Riudoms.

La Festa

La 5a Festa de l’Oli Nou, tanca el 50è aniversari de la Cooperativa Inauguració de la Penya L’Avellana Blaugrana

La processó, acompanya l’urna del BeatLes sardanes a la Plaça, el dia del Beat
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La Marató 2006: El dolor crònic

L’aprenentatge facilita la intergració

Joan Guinjoan, fa 75 anys !!!

Curs de català per a no

catalanoparlants

El Grup de Caramelles, ja té 25 anys

La regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament de
Riudoms, mitjançant el Pla
Comarcal de Ciutadania i
Immigració del Consell
Comarcal del Baix Camp i del
Centre de Normalització
Lingüística de Reus, ha
organitzat un curs de català
B1 destinat a
nocatalanoparlants, tant oral
com escrit bàsic.

El curs va començar el passat dia 21 de novembre i tindrà una durada de
45 hores, amb una inscripció de 23 persones d’orígens ben diferents, tant
de l’estranger com d’altres llocs d’Espanya.

Per les persones que tinguin assolida la formació bàsica i que estiguin
interessades en fer cursos superiors cal que s’adrecin a les oficines
municipals per tal de poder organitzar altres cursos durant el proper any.

L’ Ajuntament de Riudoms, mitjançant el Consell Comarcal del Baix Camp,
va signar el passat 8 de novembre un conveni de col·laboració amb la
fundació privada Assistència i Gestió Integral (AGI) per tal de posar en
marxa un nou Servei d’ Atenció i Acollida Urgent davant de situacions de
violència de gènere: acollida i allotjament, atenció social i psicològic i totes
les necessitats bàsiques tant per la dona com per als seus fills.

L’ objectiu del servei és donar resposta immediata en casos d’ urgència a
les víctimes de violència de gènere o d’agressions sexuals.

Davant qualsevol cas de violència de gènere cal contactar amb serveis
socials de l’ajuntament, i en cas d’ urgència contactar amb la Guàrdia Civil
o la Guàrdia Municipal de Riudoms (609 90 20 90)

Servei d’ Atenció i Acollida Urgent de

Violència de Gènere.

El dolor centra aquesta edició de La Marató de
TV3. Els fons que es recaptin es destinaran a
projectes de recerca biomèdica sobre dolors
d’origen divers.

Podeu fer els vostres donatius:

Tot l’any: Fent una transferència al número de
compte:

2100  0555  31  0201001500

De l’1 de desembre al 31 de gener:
www.fundaciomaratotv3.org o als Servicaixa

Durant la Marató:  Trucant al telèfon: 905 11 12 13

Participant en alguna de les activitats que s’organitzin per la recollida de
donatius.

Joan Guinjoan Gispert (Riudoms, 28
de novembre de 1931) acaba de
celebrar el seu 75è aniversari. El
compositor, director i músic, ha dirigit
prestigioses orquestres a Europa i
Amèrica, ha rebut diversos premis
nacionals i internacionals i té un
complet repertori de creació pròpia
d’obres de música contemporània.

El 7 de juny de 1997, es va inaugurar a
Riudoms, l’institut de secundària que
porta el seu nom: l’IES Joan Guinjoan
Gispert.

El 3 de novembre de 2004, va estrenar al Gran Teatre del Liceu, la seva
òpera «Gaudí». En diverses ocasions es feia referència als orígens
riudomencs del més conegut dels fills il·lustres de Riudoms. En aquella
estrena mundial hi van ser presents diferents representants del poble de
Riudoms.

El Patronat de l’Escola de Municipal de Música de Riudoms, en
representació de l’Ajuntament i del nostre poble, ha acordat felicitar al
compositor riudomenc, en motiu del seu 75è aniversari. Per molts anys!

Ara fa 25 anys, un grup de riudomencs, majoritàriament pares d’alumnes
de l’Escola Municipals de Música, van decidir recuperar la tradició de cantar
caramelles pels carrers del poble, durant la nit de Pasqua.

Són moltes cançons, moltes hores d’assaig i moltes les persones que han
anat passant per aquest grup de cantaires. És per això que volen retrobar-
se i fer una festa molt gran en que els records i les cançons els tornin a unir
sota una direcció i al voltant d’una melodia interpretada per tota la colla.

Moltes felicitats per aquest aniversari i per haver fet de la tradició una manera
de fer cultura i amistat.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Riudoms va organitzar el dijous,
23 de novembre, un taller destinat a nens i nenes de 5 anys (alumnes de
P5 del CEIP «Beat Bonaventura»). En aquest taller musical, impartit a la
casa de cultura «Antoni Gaudí i Cornet» els nens van poder conéixer els
secrets de la música i van poder descobrir de manera activa tot el que ens
pot transmetre la música clàssica a través dels sentits i de la imaginació.

Taller de música a la Casa de Cultura

25è aniversari de l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música de Riudoms, celebra aquest curs 2006/2007
els seus 25 anys.

Amb les noves instal·lacions, inaugurades l’any passat, els actes que tindran
lloc al llarg de tot el curs faran un èmfasi especial a aquesta celebració.

El Patronat de l’Escola de Música, l’Ajuntament de Riudoms, l’AMPA, el
Consell Escolar de l’Escola, l’alumnat i el Claustre de professors estan ja
implicats en la seva preparació.

També s’ha dissenyat, sobre la base de l’actual logo, la imatge que reflexarà
aquesta efemèride i que presentem aquí públicament.

Esperem que sigui del vostre gust.
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC GRUP MUNICIPAL PPC

‘CIU = A LA MANIPULACIÓ
COM A FORMA DE GOVERN’

‘UNA DECISIÓ TRANSITÒRIA’

‘LA VIDA CONTINUA’

‘QUE GUANYI EL PITJOR’

Aquest sembla ser el lema de qui
anteposa els seus interessos
partidistes a les necessitats
comunes, al respecte i al joc net.
Fa poc, n’hem patit dos clars
exemples.

Tots sabem que Convergència i
Unió ha guanyat netament les
eleccions al Parlament. Hi ha qui
ha fet cas omís a la voluntat de la
majoria dels catalans. José
Montilla i el PSC-PSOE han tret els
pitjors resultats a les eleccions, des
del 1980! I els dirigents d’ERC l’han
fet president de la Generalitat!: Que
guanyi el pitjor!

Durant els tres darrers anys,
l’Ajuntament de Riudoms, amb tots
els partits representats en els
diversos plens, hem anat reservant
subvencions per a destinar-les a la
construcció d’un NOU CASAL, el
centre sociocultural que petits,
joves i grans volem i necessitem.

El 7 de novembre, els 3 regidors
d’esquerra, els 3 socialistes i el
popular van votar-hi en contra: Com
pitjor, millor! Diuen que també

volen un casal, que és necessari, que
els preocupa el poble, i bla, bla, bla...

La realitat només és una. En el
moment decisiu, quan realment
s’havia de demostrar que SÍ que es
volia, era en el ple del 7 de novembre
i aquell dia només CiU va dir SÍ al
projecte. Els altres van dir NO,
amb excuses o sense, però van
dir NO. Amb els vots en contra les
coses no es fan, ni els pobles
avancen.

La gent de CiU som els únics que
veritablement volem un nou casal.
Som qui ens veiem capaços de
construir-lo i finançar-lo sense
problemes. Ja ho hem demostrat
amb altres equipaments. Els altres
grups amaguen la seva incapacitat
per obtenir el finançament de les
obres i els tremolen les cames
davant d’una empresa d’aquesta
qualitat. La història s’està repetint...

CiU va dir SÍ, amb totes les conse-
qüències.

Riudomencs! Doneu-nos la força per
a que a Riudoms no guanyi el pitjor!

A hores d’ara tots els riudomencs
deuen saber que la falta de diàleg
de CiU i la seva incapacitat per
trobar consens van provocar el fre
al projecte de construcció d’un
complex cultural. Tres dels quatre
grups polítics municipals (ERC-
AM, PSC i PP) s’hi van oposar per
motius similars: la manca de
documentació, que es sintetitzava
en la falta d’una memòria de gestió
i usos de la instal.lació i en la falta
d’una memòria econòmica. A finals
de legislatura, no es poden
presentar projectes d’esquena
als partits, a les entitats i al poble
en general, sobretot quan aquests
hipotecaran les decissions dels
futurs governs municipals les dues
properes legislatures.

Des d’ERC-AM sempre hem
cregut en una altra manera de fer
ben diferent de la que durant molts
anys es porta imperant en
l’Ajuntament. Parlant la gent s’enten.
Els gran projectes per RIUDOMS
s’han de consensuar no
únicament entre els grups

muncipals sinó també amb les
associacions i la societat civil. Si
no s’actua sota una única
direcció, recolçada per tothom, els
projectes neixen viciats i, en més
o menys temps, es tornen
inoperants com el Patronat de
Cultura Antoni Gaudí, la Casa-
Museu Gaudí, o l’Arxiu Municipal
que, des de fa una pila d’anys,
camina sense un rumb
determinat.

Per la important manca de
documentació i per la falta de
consens, ERC-AM va creure
convenient no donar suport al
projecte, i ho va fer per RIUDOMS.
Les polítiques del totxo i primeres
pedres no funcionen quan no hi
han bons revestiments.
RIUDOMS, tard o d’hora, tindrà
un CASAL, però ha de ser el
Casal que el poble vulgui, fet per
riudomencs pels riudomencs.
Mentrestant, ERC ja conversa
amb Governació i Cultura per
incrementar les subvencions.

Una vegada superada la situació
provocada per les decisions preses
en l’últim ple, és hora d’aixecar la
vista i mirar cap una altra banda.

El resultat no es gaire alentidor si
veiem quin ha estat el desenllaç de
les eleccions al Parlament de
Catalunya del passat 1 de novem-
bre. Un govern que segons les
enquestes no el recolza ni els
votants dels partits que l’integren.
Segons ells el primer va ser un èxit,
si es així per què es neguen a repetir
el nom de Tripartit i opten per
anomenar-lo govern d’»Entesa»?

Ningú es pot creure un tàndem
format per un president com José
Montilla que mostra sèries dificultats
a l’hora d’expressar les seves idees
(si es que les té),  un partit com ERC
que continua volent semblar la veu
de l’independentisme quan ha traït
molts electors seus i un partit com
Iniciativa que no té cap programa de
govern més enllà de repetir
contínuament que són «d’esque-
rres».

Amb aquest govern veurem
com les comarques de
Tarragona pateixen una
vegada més el centralisme
polític i econòmic de Barce-
lona, que faran que els
municipis de la zona tinguem
més dificultats a l’hora
d’emprendre iniciatives amb
més autonomia i com es
duran a terme polítiques per
a minories ofegant a la classe
mitjana a base d’impostos
amb la justificació eterna
d’emprendre «iniciatives
d’esquerres».

Des del PPC l’oposició serà
forta i intensa, però no sabem
si llarga, ja que costa molt
creure que el segon tripartit
arribi als quatre anys de
legislatura. Sigui com sigui,
seguirem lluitant pels
interessos de tots.

Al veure el pamflet de CIU, després
que el Ple de l’Ajuntament votés en
contra del projecte de
l’equipament sociocultural, vam
sentir vergonya aliena pels
exabruptes, manipulacions i mitges
veritats que van escriure.
Comencen amb la increïble relació
entre el resultat de les eleccions
autonòmiques i la decisió que vam
prendre 3 i no 2, com diuen ells, dels
4 partits representats a l’Ajuntament.
S’obliden del seu soci (PP) que
també va votar en contra. A més, el
primer cop que va passar pel Ple
va ser el dia 26 d’octubre, abans de
les eleccions autonòmiques, i no
van tenir el suport de la resta de
forces. Continuen dient que la
víctima ha estat l’equipament. No
senyors, la víctima ha estat la
prepotència de CIU, el Casal no
pateixin que es farà!  I després
d’actuar així, s’atreveixen a parlar de
l’ego d’alguns regidors, tot just ells
parlen d’ego. Increïble!
La seva forma d’entendre el
consens es resumeix perfectament
en la frase: «No es necessitava el

seu vot favorable, solament amb
alguna abstenció ...». Així és com CIU
està acostumat a tractar tots els
temes, sols tinguin assegurats els 6
vots de CIU i el del PP, perquè intentar
buscar el suport dels altres 6 (3 del
PSC i 3 d’ERC).
La manipulació continua, traient frases
fora de context i posant-les en termes
en què no han estat expressades. Mai
hem tractat de «tu» ni a l’Alcalde, ni a
cap altre regidor, sempre ho hem fet
de vostè i sense mostrar el menyspreu
que volen fer entendre.
Defineixen a ERC i PSC com «la gent
del NO» oblidant que el PP també va
dir NO. I acaben amb un surrealista
«... aquest no era el projecte de CIU,
era el projecte ... de la gent de Riudoms
...», tot i que a Riudoms, ningú a
excepció de CIU havia participat en
l’elaboració del projecte, ni les entitats,
ni la gent del carrer, ni els grups de
l’oposició, ni el seu soci de Govern
(PP). Tot i això, tot el poble havia de
seguir amb fe cega al nostre cabdill i
al seu lloctinent. No gràcies! Si no
saben com funciona una democràcia,
que s’ho facin mirar!



Ajuntament de Riudoms8

� Novembre 2006 � Núm. 45 �

16 de desembre - Plaça de l’Església - 11h a 20h
I MERCAT DE NADAL DE RIUDOMS
A les portes de les festes de Nadal és quan sorgeixen les ocasions per decorar la llar, per comprar regals o per adquirir els tradicionals torrons i
dolços de Nadal. En aquest context, el bell mig de la vila es converteix en un aparador on poder adquirir tots els productes que el comerç de
Riudoms disposa, amb la confiança i qualitat en el servei que són habituals.
HI COL·LABOREN: QUIOSC CA LA BORRASSA, LLIBRERIA «LA COMETA», REGALS PUJOL, LLIBRERIA «EL FOLLET», FLORS NATURA,
JORDI’S, FLORS GAVALDÀ, LA CALAIXERA, EL TALLER, QUASI TOT, JARDINERIA «LES ARENES», COOPERATIVA AGRÍCOLA DE RIUDOMS,
QUEVIURES OLLÉ JANSÀ

20 de desembre - Església de Sant Jaume Apòstol - 19.30h
CONCERT DE NADAL
Els alumnes de l’Escola Municipal de Música duran a terme un repertori nadalenc. Intervindran l’orquestra de l’Escola de Música (de grans),
l’orquestra Vivace (de petits), la Coral Petits Cantors, la Coral Alegria, la Coral Primavera, el Cor Jove i el Grup de Gospel. Es farà cagar el tió.
Organitza: Patronat de l’Escola de Música i  AMPA

21 de desembre - Carrers del centre de la vila - 18h
CANTADA DE NADALES
Alumnes de l’Escola Municipal de Música cantaran nadales tradicionals pels carrers del centre de la vila.
Organitza: Patronat de l’Escola de Música i AMPA

23 de desembre -  Pavelló d’Esports Municipal - 22h
ESPECTACLE MUSICAL: MÒNICA GREEN
Mònica Green porta a Riudoms el seu espectacle de blues, soul i jazz amb peces internacionalment reconegudes d’aquests gèneres, acompanyada
a l’escenari d’un piano i la seva contundent veu. Venda anticipada d’entrades (no numerades): Del 18 al 22 de desembre. Oficines de l’Ajuntament
(de 10h a 14h) i Biblioteca «Antoni Gaudí» (de 16h a 20h).

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

26 de desembre - Av. Josep M. Sentís –  Ajuntament – Capella de Verge Maria - 12,30h
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS
Arribada dels tres Emissaris de SSMM els Reis d’Orient. Concentració a l’Av. Josep M. Sentís per donar-los la benvinguda i acompanyar-los
després fins a la Casa de la Vila. Recolliran les cartes dels nens i nenes de Riudoms a la Capella de Verge Maria.

28 i 29 de desembre - Pavelló d’Esports Municipal - 11h a 14h i 16h a 20h
PARC DE NADAL
Activitats i espectacles per a nois i noies d’edats compreses entre els 4 i 16 anys. Al voltant de les activitats fixes i contínues que es poden dur a
terme durant l’horari del parc, se succeiran tot un seguit d’espectacles i activitats a l’escenari del recinte.
Horari: Matí: d’11h a 14h Tarda: de 16h a 20h. Venda d’entrades: El 28 i 29 de desembre. Taquilla del Pavelló (a partir de les 11h)
COL·LABOREN EN EL XI PARC DE NADAL DE RIUDOMS: AMPA CEIP Beat Bonaventura, Centre d’Esports Riudoms-Handbol, CERAP, Esplai del
Casal i Casal Popular La Calderera.

28 de desembre 29 de desembre
Taller de circ, d’11h a 14h i de 16h a 20h Taller de titelles, d’11h a 14h i de 16h a 20h.
Karaoke, a les 17h. Espectacle de màgia a càrrec del Mag Nano, a les 17h.
Espectacle de titelles a càrrec del grup Tururut, a les 18h. Espectacle «la cuina dels nassos» a càrrec de Fadunito, a les 18h.
Espectacle d’animació amb el grup Set de so, a les 19h.
Espectacle de pallassos, a càrrec de Los Tetes, a les 19h.

Activitats fixes i contínues durant el 28 i 29 de desembre
Rocòdrom i tirolina.
Porteria puntuable.
Parc de 3 inflables: tobogà, caseta de boles i un castell multiobstacles.
Ludoteca infantil.
Recreatius: taula d’aire, futbolí, ping-pong.
Tallers i activitats a càrrec d’entitats locals.

Ho organitza: AJUNTAMENT DE RIUDOMS, Regidoria de Festes, Regidoria de Cultura, Regidoria de Joventut i Regidoria de Promoció econòmica
Hi col·labora: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Mitjans col.laboradors: ONA RIUDOMS i PUNT 6 CAMP

5 de gener - Av. Josep M. Sentís – Església – Ajuntament – Església - 19h
CAVALCADA DE SSMM ELS REIS D’ORIENT
Recepció de SSMM els Reis d’Orient que arribaran a Riudoms per l’Av. Josep M. Sentís, amb tot el seu Seguici Reial, carrosses i regals. Seguiran
el seu recorregut pel centre de la vila, salutació al balcó de l’Ajuntament i entrega de regals a l’Església de Sant Jaume Apòstol.
Per a més informació, truqueu a la Casa de Cultura (977 768 258).

Programa d’actes de les Festes de Nadal 2006


