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Amb l’arribada de l’any nou s’han acabat les obres de reforma del carrer del Beat. Han consistit
en la incorporació d’un sistema de recollida de pluvials, la substitució de la xarxa d’aigua potable
i la de clavegueram, la modernització de l’enllumenat públic i l’adequació del ferm mitjançant la
col·locació de llambordes llises que permeten caminar-hi de manera molt còmode i mantenir, a
la vegada, l’estètica tradicional del nucli antic de Riudoms.

El carrer del Beat abans ... ... i després de les obres
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Síntesi de les obres del 2006
i del pla de treball per al 2007

Feines acabades durant l’any 2006:
● La renovació íntegra del carrer de l’Arenal, al nucli antic.
● L’Epicentre Gaudí (edifici annex i complementari a la Casa Gaudí).
● L’embocadura del Rieró del Molí de Vent cap al carrer de Salvador Espriu, a la vora de les instal·lacions

de la Cooperativa.
● La urbanització del carrer de Francesc de P. Quintana, que surt de la Plaça de l’Arbre i va fins a

l’Avinguda de Reus.
● La Deixalleria municipal, situada a la zona logística municipal, just després del cementiri.
● La renovació del carrer del Beat i del carrer de Sant Isidre, al nucli antic.
● La construcció d’una nova fase de tres mòduls de nínxols al cementiri.
● La redacció i l’aprovació del projecte del Complex Socio-cultural, el nou Casal Municipal.
● L’aprovació dels tràmits previs a la urbanització de tres àmbits residencials: «el Campàs», «l’ampliació

de la Soleiada» i «l’Hort del Coques».
● La redacció i l’aprovació del projecte constructiu de la Piscina Coberta.
● La urbanització d’una part del PERI «el Convent».
● La finalització de les obres d’urbanització de l’ED «Granja Cruset».
● Les obres d’adequació de les Escoles Velles i la renovació i instal·lació d’un rentavaixelles industrial

a la cuina del col·legi.
● La renovació de la Plaça de la Barriada Ferrant.

En avançat estat d’execució tenim:

● L’enjardinament de la nova Plaça de l’Arbre.

Obres adjudicades al constructor per a iniciar de forma immediata:

● La connexió de la Muralla de la Font Nova amb el carrer d’Enric Castro i Casanovas.

Obres en licitació d’adjudicació immediata a contractista:

● L’embocament del Rieró del Portal i la urbanització d’un tram del carrer de Francesc Macià.

Obres i temes per a gestionar durant el 2007:
● Obrirem el Passeig dels Germans Nebot, des de la Carretera de Cambrils fins la carretera de Vinyols.
● Licitarem la construcció de la Piscina Coberta.
● Licitarem les obres de construcció del Casal Municipal.
● S’urbanitzarà «el Campàs», «l’Hort del Coques» i «l’Ampliació de la Soleiada».
● Enjardinarem l’ampliació de la Plaça de Sant Antoni i del passeig central de la zona de La Mola: la Via

Romana.
● Encomanarem el projecte d’una segona llar d’infants municipal.
● Cedirem els terrenys al Departament d’Educació de la Generalitat per a la construcció d’un nou

col·legi de Primària.
● La promoció municipal d’habitatges de protecció oficial.
● Farem la tramitació prèvia a la urbanització de la zona residencial de «La Sort».
● La urbanització de les zones industrials del Mas de Don Felip i del Roquís.
● La revisió urbanística de la zona de ponent, per tal de donar continuïtat al carrer de La Solana fins a

l’antiga carretera de Montbrió.
● La revisió urbanística de la zona entre el Camí del Molí de Vent i la Soleiada.
● Reservarem uns altres terrenys per al segon Institut, dintre de la futura zona residencial de «La Sort».
● Es construirà el Tanatori.
● S’iniciaran les obres de la carretera de Riudoms a Vinyols.

El govern municipal demostra una elevada capacitat de gestió ens els afers de pròpia iniciativa i en els
tràmits de les iniciatives privades. Portem un bon ritme inversor en millores i anem fent realitat els nostres
compromisos, aprovant els projectes, trobant-los el finançament, superant tots els tràmits necessaris i
convertint-los en millores encaminades a la modernització del poble, en tots els aspectes.

Josep M. Vallès i Jové,  Alcalde
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Les obres del Carrer del Beat
Durant tota la legislatura s’han portat a terme diferents actuacions per tal de modernitzar
el nucli antic de Riudoms:

· La substitució de l’enllumenat públic dels carrers de Sant Bonifaci, de les Galanes,
de la Plaça de l’Església, Gaudí i de les travessies dels Fadrins i dels Enamorats.

· La millora de les llumeneres de l’Avinguda Pau Casals.

· La modernització integral del ferm i serveis del carrer de l’Arenal.

· La millora de l’enjardinament de la Plaça de l’Església i de la Plaça Petita.

· I ara s’ha finalitzat la modernització integral del ferm i serveis del carrer del Beat.

Aquesta obra tindrà un cost aproximat de 480.000 euros, dels quals una part han provingut
del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona i del Pla Unificat d’Obres i Serveis
de Catalunya. La resta ha estat costejada pel pressupost municipal.

L’obra ha estat portada a terme per l’empresa CODES. Aquesta mateixa empresa és qui està executant les obres de modernització del carrer de Sant
Isidre, les quals també formen part de tot el procés de modernització del nucli antic de Riudoms.

Nova plaça al Barri Ferrant
Els veïns del Barri Ferrant van demanar a l’Ajuntament que s’adoptés algun tipus de solució per eliminar el problema que representaven els arbres de
la plaça del barri, els quals havien assolit una mida considerable i aixecaven amb les arrels totes les rajoles de la plaça, amenaçant fins i tot algunes de
les cases veïnes.

Seguint la política de la regidoria de Serveis Públics de no tallar cap arbre si no és del tot necessari, els dos grans pebrers de la plaça del Barri Ferrant
s’han trasplantat i resituat en una zona verda molt propera. Tot seguit s’ha aixecat la totalitat del terra de la plaça i s’ha fet una actuació global: s’ha fet
un terra nou amb una combinació de pedra granítica i maó vermell,
s’ha instal·lat una pèrgola de fusta per a donar ombra a l’estiu, s’han
repintat totes les parets laterals i s’ha habilitat un banc d’obra d’estil
gaudinià.

Les obres han tingut un cost de més de 12.000 euros i han estat
portades a terme pels membres de la Brigada Municipal.

Nova zona d’aparcament

En les immediacions del Barri Ferrant, s’ha finalitzat l’actuació desti-
nada a habilitar una nova zona d’aparcament que permeti deixar els
vehicles en bones condicions a tots els veïns d’aquest espai i millorar
així la circulació per l’interior del barri.

La zona de 1159m2 s’ha anivellat, s’hi han delimitat els espais
d’aparcament, s’ha il·luminat amb tres focus per a garantir l’accés
durant la nit i finalment s’han plantat diferents arbres provinents del
viver municipal per tal que ben aviat facin ombra als aparcaments. És
en aquest espai on també s’han resituat els dos pebrers trasplantats
de la plaça del Barri Ferrant. La nova composició de la Plaça del Barri Ferrant

Les màquines treballant en la millora del carrer

Aigua, Brossa i Clavegueram

4t trimestre 2006 - 1 de febrer al 2 d’abril de 2007

1r trimestre 2007 - 2 de maig al 2 de juliol

2n trimestre 2007 - 1 d’agost  al 1 d’octubre

3r trimestre 2007 - 2 de novembre al 2 de gener de 2008

Impost sobre vehicles
1 de març al 30 d’abril

Impost sobre immobles urbans (IBI)
27 d’abril al 29 de juny
Segon pagament - Primera quinzena d’octubre

Taxa de Residus dels Disseminats
2 de maig al 2 de juliol

Impost sobre immobles rústics (IBI)
29 de juny  al 31 d’agost

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
27 de juliol al 28 de setembre

Cementiri
31 d’agost al 31 d’octubre

Guals i vorades
31 d’agost al 31 d’octubre

Calendari del Contribuent 2007
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Les festes de Nadal i Reis
La programació cultural, tradicional i festiva de Nadal a Riudoms, els Festivals de Nadal, han estat acompanyats
enguany d’una metorologia molt favorable, que si bé no és la més habitual d’aquesta època, ha afavorit el
desenvolupament de tots els actes programats.

1r Mercat de Nadal de Riudoms

El Mercat de Nadal de Riudoms,
dut a terme el diumenge 17 de
desembre, va ser la novetat dels
Festivals de Nadal d’enguany i
el primer acte pròpiament
nadalenc. Un important nombre
de comerços del poble es van
adherir a la iniciativa promoguda
des de la Regidoria de Festes i
la Regidoria de Promoció
econòmica i van oferir els seus
productes nadalencs al voltant
de la Plaça de l’Església,
presidida per un pessebre de
grans dimensions que es va
instal·lar al bell mig de la plaça
durant totes les festes. Un tió gegant va acompanyar els més petits mentre
es repartien garrofes per poder alimentar el seu tió. Aquest fruit era del
que es nodrien antigament tots els tions de les cases. Al vespre, un grup
de música tradicional va amenitzar l’espai amb nadales a toc de gralla i
timbal, mentre que un bon nombre de gent realitzava les seves compres i
passejava per davant de les parades de regals, flors, queviures i d’altres
elements típics d’aquestes festes.

El pessebre, la il·lusió de petits i grans, a la Plaça de
l’Església

El pessebre que va acompanyar-nos durant totes les festes de Nadal va
ser dissenyat per la regidoria de Serveis Públics i elaborat pels membres
de la Brigada Municipal. Aquest any el pessebre representava un ambient

de muntanya, amb un
frondós bosc d’avets i un
riu que regava tota la
plana d’herba verda. Les
figures del pessebre, van
ser pintades a mà pels
membres d’El Taller de
Riudoms, els quals ja
estan treballant en
buscar noves figures que
de cara l’any vinent
puguin ampliar aquesta
representació.

Lamentar però, la desaparició d’una de les figures. Aquest fet va sorprendre
a molts riudomencs, els quals no entenien com una representació tant nostre
i tant atractiva pels més petits del poble pugui ser víctima d’un acte bandàlic.

L’Escola Municipal de
Música se suma a la
programació de Nadal

El ja tradicional concert de Nadal
dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música de
Riudoms es va celebrar a
l’Església, el dimecres 20 de
desembre. L’endemà va ser el
torn de la popular cantada de
nadales que l’alumnat de
l’Escola Municipal de Música van dur a terme pels carrers del nucli antic
del poble, creant-se al seu voltant una entranyable atmosfera nadalenca
al compàs de les seves veus.

La veu de la Mònica Green va posar dret el pavelló

La nit del 23 de desembre va ser el moment de l’espectacle central dels
Festivals de Nadal, enguany a càrrec de la reconeguda cantant
nordamericana afincada a Catalunya Mònica Green, amb un repertori de
peces de gospel, soul i jazz combinades amb nadales tradicionals
catalanes, acompanyada de les notes d’un excel·lent pianista.

Els patges reials anuncien la proximitat de l’arribada
dels Reis Mags de l’Orient

Un cop transcorregut el dia de Nadal i els àpats que en són típics, durant
el matí del dia de Sant Esteve, els Emissaris Reials de SSMM els Reis
d’Orient es van apropar al Baix Camp per recollir les cartes dels nens i
nenes de Riudoms, en les que demanaven tot allò que els faria goig que
els portessin els Reis la nit del 5 de gener.

Els Patges Reials, que com és costum van arribar a cavall per l’avinguda
Josep M. Sentís, van escoltar com de bé s’havien portat tota la mainada
de Riudoms durant l’últim any i van encomanar-los continuar així de bé
durant el 2007. La recollida de cartes es va dur a terme a la Capella de
Verge Maria, davant l’atenta mirada de pares, mares i familiars.

Els cabridets jaient a la plaça

El 1r Mercat de Nadal i el pessebre

Els alumnes cantant nadales

L’espectacular posada en escena va aixecar el públic dels seients

Els patges van fer arribar les cartes a l’Orient
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Actuacions, diversió, inflables, ... un Parc per a tots els gustos

El Parc de Nadal, un clàssic d’aquestes dates

El 13è Parc de Nadal, per a tota la família

La Nit de Reis il·lusiona a tothom!

I per fi va arribar la nit més esperada pels petits: la Nit de Reis. Al punt de
les set del vespre del 5 de gener, les primeres llums i torxes del seguici
reial es van poder començar a veure a l’alçada de l’ermita de Sant Antoni:
eren Melcior, Gaspar i Baltasar que arribàven a Riudoms amb tot el seu
sèquit i carregats de regals per a tothom.

Van cobrir de caramels tota l’avinguda i el recorregut posterior fins a
l’Ajuntament de Riudoms, on rebuts per la Corporació Municipal,
encapçalada per l’alcalde, van poder-se dirigir a tots els presents des del
balcó de la Casa de la Vila. Un cop acabats els parlaments, els Reis
portaven una sorpresa per a tota la gent de Riudoms: van connectar un
gran interruptor «màgic» que va engegar un espectacle de llum, so i efectes
especials, com a regal per a tots els riudomencs i riudomenques que van
anar a saludar a ses majestats a la Plaça de l’Om.

Un cop finalitzada la sorpresa, SSMM els Reis d’Orient van dirigir-se cap a
l’Església de Sant Jaume, on després d’adorar la imatge del Nen Jesús,
van disposar-se a fer entrega dels regals als nens que així ho van voler,
mentre d’altres es trobaven, durant tot el vespre, els regals a les finestres
i balcons de les seves cases, fruit de la feina inesgotable i eficaç dels
Patges Reials.

Ses Magestats van demanar-nos que féssim extensiu el seu agraïment a
les més de cent persones que van col·laborar en la preparació de la seva
magnífica rebuda a Riudoms.

Un any més, les festes de Nadal han servit per reunir-se la família,
reflexionar sobre l’any que es deixa enrera i il·lusionar-se pel nou any que
s’enceta, amb l’espectativa de viure amb intensitat tot un nou any carregat
d’actes festius i populars.

La felicitat no és fer sempre el que es vol, sinó voler sempre el que es fa.

Bon Any 2007!

Atraccions per a grans i petits El Rei blanc saludant als nens i nenes des del balcó de l’alcaldia

El Parc de Nadal de Riudoms va entretenir, un any més, als més joves
durant el 28 i 29 de desembre, al Pavelló d’Esports Municipal, amb tallers,
activitats, espectacles i jocs.

Diverses entitats del poble van dedicar el seu temps a organitzar tallers
diversos que van ser molt concorreguts, a l’igual que els tallers que
van dur a terme experts en titelles de goma-escuma i de circ també
presents. Les atraccions inflables, els jocs recreatius i  el rocòdrom
amb la tirolina, completaven l’oferta d’oci del 13è Parc de Nadal de
Riudoms.

L’espectacle de llum i color a la Plaça de l’Om
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Contenidors de recollida selectiva

La Brigada Municipal ha estat
l’encarregada de les millores
exteriors de l’edifici de la Casa de
la Vila. El seu aspecte s’havia
anat deteriorant amb el pas dels
anys.

Les millores han consistit en lleus
retocs en les balconades i la
façana i en pintar-la, tot
mantenint el to original de l’edifici
i els escuts dels primers anys del
segle XX.

Aquesta feina ha de fer lluir,
encara més, una de les
construccions municipals més
emblemàtiques del nucli antic.

Una façana recent estrenada

Haureu pogut apreciar que en aquesta campanya de Nadal, s’han posat als diferents contenidors
de brossa selectiva uns cartells per tal d’afavorir la recollida selectiva i el reciclatge.

Ara que els grans municipis fan campanyes de conscienciació de la recollida selectiva, és just
recordar que l’Ajuntament de Riudoms, va ser uns dels impulsors i innovadors d’aquesta política
mediambiental, amb la substitució dels contenidors de superfície per les bateries de soterrats, ara
fa més de sis anys.

De totes maneres, només amb la implicació de tothom, es pot aconseguir millorar l’eficiència
d’aquesta recollida, fent el petit, però important, esforç de separar a casa nostra i escollint
adequadament el contenidor al que deixem els nostres residus.

Recicla

Amb la inestimable col·laboració del
Sr. Josep Descarrega, s’ha fet la
plantació de 25 figueres al llarg de
la Riera de Maspujols, al seu pas
pel terme de Riudoms.

Quan els arbres siguin més grans,
les figues seran un dolç reclam pels
moixons que, una vegada atipats de
figues, no aniran tant a picar a les
plantacions de fruita i verdura de les
zones properes a la Riera.

A més a més, d’aquí uns quants anys, faran ombra i si alguns dels
caminants, corredors o usuaris d’aquesta via de comunicació, en volen
collir un cistellet, que els vagi de gust!

Plantació de figueres a la Riera

L’Equip de Govern, complint el seu compromís de millorar la problemàtica actual en l’accés a la vivenda, va aprovar, en els Pressupostos de
l’exercici 2007, una dotació destinada a la promoció de vivendes de protecció oficial.

Des d’aquest mateix mes de gener, a les dependències de l’Ajuntament, ja es podran fer totes les gestions necessaries per a que les persones
interessades puguin aconseguir tot tipus d’informació al respecte. La intenció de l’Equip de Govern és fer una avaluació inicial per saber les
necessitats reals que té el nostre poble i així saber amb tota exactitud l’actuació concreta que hem de fer, tant en l’àmbit de compra com en el de
lloguer.

Aquesta mesura respon, com s’ha dit al començament, a la necessitat de pal·liar la problemàtica que per a moltes persones, i sobretot els joves,
té l’accés a la vivenda. Creiem que amb aquesta mesura, l’Equip de Govern Municipal, inicia els tràmits per posar al abast dels joves de Riudoms,
que per diferents motius no poden assolir la seva independència, una possibilitat d’aconseguir una vivenda.

Llum verda a les vivendes de

protecció oficial

Actuacions a la depuradora municipal

Com cada any, l’Ajuntament realitza les obres de millora a la Depuradora
Municipal, subvencionades amb els diners que aporta l’Agència Catalana
de l’Aigua provinents, en una part important, del Cànon que paguem tots
els usuaris en el rebut de l’aigua.

Les obres de millora a la depuradora municipal han estat les següents:

1. S’ha instal·lat un compactador d’acer inoxidable al davall del filtre
d’entrada, amb la finalitat d’aconseguir uns residus sòlids i
compactes, fàcils de transportar i que no generin residus líquids.

2. S’ha col·locat una tanca d’acer galvanitzat sobre el canal d’aireació,
de 100 metres de longitud total, amb la finalitat d’incrementar la
seguretat de les instal·lacions.

3. Amb la mateixa finalitat s’ha adquirit un detector de gasos per poder
entrar en els espais confinats i també s’ha muntat una estructura
de seguretat per poder baixar a les arquetes amb major garantia.

Per altra banda s’han iniciat les obres per a la construcció d’un terrer previ
a l’entrada, per tal de reduir els problemes a les bombes i fer un prefiltratge.
Aquest terrer consta d’una arqueta profunda, amb la forma adequada per
a poder-hi actuar amb una cullera bivalva submergible que, amb l’ajuda
d’un pont-grua, transportarà la sorra i altres pòsits a un contenidor situat al
lateral per a rebre el tractament pertinent com a residu.
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC GRUP MUNICIPAL PPC

‘COMPLEX SOCIOCULTURAL:
UNA MALA MANERA
D’ACABAR EL MANDAT’

‘PRIORITZAR EN NECESSITATS
REALS’

‘APROVACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS
MUNICIPALS PER L’ANY 2007’

‘EL CASAL MUNICIPAL: UN
CASAL PER A TOTHOM!’

Fa anys que el Casal Parroquial
està tancat. Durant aquest temps,
des de l’Ajuntament hem fet
propostes als seus propietaris,
l’Arquebisbat, i hem estat oberts a
solucionar els problemes amb
l’objectiu de tornar-lo a obrir, però no
ha pogut ser. Cal saber que el solar
on s‘aixeca el Casal Parroquial té
585 m2 de superfície total.
Per altra banda, la Biblioteca
Municipal s’ha quedat petita, i per
això l’any 2003 l’Equip de Govern ens
vàrem posar en marxa. La
Generalitat ens va contestar que a
Riudoms li correspon una de nova
de 650 m2 com a mínim. El solar
de la Casa de Cultura, al carrer del
Beat, fa solament 195 m2.
Davant d’aquesta realitat, l’Equip
de Govern vam decidir unir els
dos projectes en un de sol per
raons d’economia de construcció
i de manteniment i fer un nou
Casal situant-lo en un solar de
5.000 m2 de superfície, propietat
de l’Ajuntament, a la Plaça de
l’Arbre. El nou edifici té un total
de 3.961 m2, part dels quals en

soterrani. La sala d’actes tindrà 700
butaques entre la planta baixa i la
planta primera. Les de baix es
podran retirar, per un sistema
hidràulic, deixant una sala diàfana
per a balls, festes, trobades, àpats
d’elevada concurrència, etc.
El finançament està garantit. De
fa temps que hi estem treballant
amb idèntics criteris que quan vam
construir el Pavelló Municipal.
Llavors l’Ajuntament va fer un
esforç econòmic comparativament
més gran que ara, perquè partiem
d’una situació econòmica molt més
feble. Aquelles inversions no va
repercutir en la fiscalitat familiar dels
veïns. Ara tampoc hi haurà
repercusions sobre les
economies domèstiques.
Tindrem un Casal per a tothom i de
tothom, on hi haurà lloc per als petits
que van a l’hora del conte, per les
festes dels jubilats, per les activitats
de la Bella Llar, pels estudiants i
joves de Riudoms, per fer teatre,
audicions i concerts amb
excel·lents condicions acústiques,
visuals i de temperatura.

A menys de cinc mesos vista de les
properes eleccions municipals, en
el Ple de l’Ajuntament del dia 14 de
desembre, es va aprovar finalment
el projecte de complex cultural,
sense que aquest hagués estat
consensuat ni entre els grups
muncipals ni amb les associacions
la societat civil. Riudoms dispo-
sarà de complex cultural, això
tothom ho sabia, però aquest
casal no és de tots, durant la llarga
tramitació del procés (més d’un
any) s’ha ocultat informació als
grups de l’oposició i a més no s’ha
consultat amb cap entitat cultural. I
el que és pitjor, aquest complex
neix sense que el govern
municipal hagi donat una versió
oficial sobre la situació o l’estat de
negociació (si es que n’hi ha hagut)
de l’altre Casal, el de tota la vida,
el de tots els riudomencs.

El mateix dia que es va aprovar el
projecte executiu, que per cert
costarà tants diners (cinc milions
i mig d’euros) com euros recaptats
a tot Catalunya el dia de la Marató

de TV3, amb una aportació de
l’Ajuntament que s’ha incrementat
fins als 4 milions d’euros, aquell
dia, també es va aprovar el
pressupost de l’Ajuntament per
l’any 2007, amb una dada molt
significativa, en el capítol de
seguretat ciutadana l’Ajun-
tament únicament destinarà
227.500 euros, una partida que
no arriba ni al 3% del pressupost,
i això que enguany s’ha incre-
mentat en 20.000 euros més
respecte als darrers tres anys,
perque un o dos mesos abans de
les eleccions tocarà tornar a
canviar el cotxe dels vigilants
municipals, com ja s’ha fet en les
passades dues muncipals.

Des d’ERC-AM creiem que s’ha
de prioritzar en el que la
societat demana, el ciutadà de
Riudoms no està segur i sol.licita
dels seus gestors una inversió
més elevada en seguretat. La
política del totxo no pot passar
mai pel davant de les persones.

En la sessió plenària del dia 14 de
desembre, es van debatre i votar a
favor els pressupostos generals de
l’any 2007.

L’aprovació d’aquests pressupostos
suposa una planificació i avaluació
econòmica per tal que l’any 2007
continuï amb la línia de treball
rigorós que l’equip de govern ha
mantingut fins ara, com es pot veure
amb la finalització de la nova Plaça
de l’Arbre, l’inici de les obres de la
piscina coberta o el nou Casal
Municpial. No obstant, hi ha una
dotació que suposa una novetat pel
nostre poble i és la destinada a la
construcció de vivendes de
protecció oficial.

El Partit Popular ja incloïa en el seu
programa la construcció d’aquestes
vivendes però fins ara no s’havien
donat les circumstàncies adients, i
es per això, que després de l’estudi
de la seva viabilitat i de les reflexions
corresponents, l’equip de govern ha
acordat iniciar els procediments per
una construcció pròxima.

El Partit Popular es caracteritza
per la ferma defensa del
liberalisme econòmic i per això
pot semblar una paradoxa que
siguem nosaltres qui defensem
una mesura intervencionista
com aquesta. Davant això, una
explicació és que una política
fiscal d’impostos elevats
combinada amb una indulgent
legislació penal en matèria de
delictes econòmics ha convertit
Espanya en una bossa de diner
negre, diner que va a parar
directament al mercat
immobiliari, que és el que origina
l’especulació i crea el problema
que tots coneixem. La nostra
conclusió es que els governs han
creat el problema i per tant és
l’Administració qui l’ha de
solucionar. Quan es vol el millor
per la gent de Riudoms, les
ideologies passen a un segon
terme.

Aquests darrers dos mesos hem
viscut al nostre ajuntament un
situació que podríem qualificar d’
esperpèntica. Es tracta del debat en
un ple municipal d’ un mateix punt
per tres vegades. Ens referim al
projecte del complex sociocultural
que entra per primer cop el passat
octubre en un ple municipal i és
deixat damunt la taula, ja que els dos
grups de l’ oposició (PSC i ERC)
conjuntament amb el PP  així ho
demanen. Per segona vegada, el 7
de novembre, es torna a incorporar
a l’ ordre del dia i és rebutjat, amb
els vot del PSC, ERC i del regidor
del PP que forma part de l’ equip de
govern, entre d’altres raons, perquè
no hi ha hagut prou informació, per
l’elevat cost de l’obra i perquè som
al final del mandat i és millor que el
proper consistori decideixi com s’ha
de tirar endavant aquesta obra .
Però el grup de CiU insisteix, per
sorpresa nostra,  a tornar-lo a
presentar al ple del  14 de desembre
i aquest dia, sense que s’hagi
modificat  res i «justificant» el  seu
canvi de vot  per la incorporació

d’uns habitatges socials al pressupost
d’ inversions que ningú no aclareix com
es concretarà, el regidor del  PP vota
a favor i per tant és aprovat. A què es
deu aquest sobtat canvi de vot del
representant del PP? Per quina raó el
grup de CiU amaga en el seu
comunicat que el  regidor del PP ha
votat en contra del projecte? Per quin
motiu enganya tots els riudomencs
dient que s’han perdut quasi totes les
ajudes, cosa que es confirma, per part
d’ells,  que no és veritat? Per  què han
volgut, a empentes i rodolons, aprovar-
lo sense comptar amb el consens dels
grups que conformen l’ ajuntament i
sense l’ opinió dels riudomencs? Són
qüestions que plantegen més d’ un
interrogant i que deixen veure la
manera com  han governat aquest dos
grups polítics el nostre ajuntament:
amagant o falsejant la veritat, d’
esquenes al poble i menystenint a
tothom que no pensa com ells. Una
forma d’actuar que no va amb la nostra
manera de fer. Per poc ètica i per poc
estètica.
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19 de gener

22h ESPECTACLE – Pavelló d’esports municipal
Espectacle musical a càrrec de JOSEP GUARDIOLA. Amb el recital
«Mig segle de cançons», el veterà artista farà un repàs a la seva
carrera musical amb la complicitat i els records del públic present.
Preu únic a taquilla (a partir de 13 anys): 3 €. Localitats no numerades.

20 de gener

11.30h L’HORA DEL CONTE – Biblioteca «Antoni Gaudí»
Com cada dissabte no festiu, els més menuts de casa podran divertir-
se i engrescar-se per la lectura a través d’aquesta activitat tan
entranyable, de la mà de voluntaris que transformen, cada setmana,
un conte en un món de fantasia. Accés gratuït.
Organitza: Grup Municipal de Lectura.

17.30h ESPECTACLE INFANTIL – Plaça de l’Església

Espectacle infantil, amb jocs i música, a càrrec d’Animàtic Duo. En
cas de mal temps, l’espectacle es durà a terme a la Llar de Jubilats.

19h CERCAVILA MUSICAL – Centre de la vila

Cercavila a càrrec dels participants a la IX Trobada de Sacaires,
acompanyats dels gegants i capgrossos de Riudoms. Inici del recorregut
a la Plaça de l’Església i final a la Plaça de l’Om. Tothom hi és convidat!

Col·labora: Colla Gegantera de Riudoms.

Nadal i Reis, en imatges

Programa de la Festa Major
de Sant Sebastià

Grans i petits gaudint del Parc de Nadal

20h CONCERT – Capella de Verge Maria

Concert de cornamuses d’arreu. Accés gratuït. Aforament limitat.

22h BALL – Pavelló d’esports municipal

Ball de festa major a càrrec de l’Orquestra Sundra. Entrada gratuïta.

21 de gener

12h MISSA MAJOR – Església de Sant Jaume Apòstol
Celebració de la Missa Major. A continuació, solemne processó en
honor a Sant Sebastià Màrtir, copatró de Riudoms, precedida pels
grups de sacaires i amb la participació de la germandat Ecce Homo
de Tarragona.
18h CONCERT – Ermita de Sant Antoni de Pàdua
Concert a càrrec de tots els grups participants a la IX Trobada de
Sacaires. Accés gratuït. Aforament limitat.

28 de gener

13h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «ONOMÀSTICA DE RIUDOMS»
– Casa de Cultura «Antoni Gaudí»
Presentació del llibre «Onomàstica de Riudoms», d’Eugeni Perea i
Simón, a càrrec de Josep Moran Ocerinjauregui [director de l’Oficina
Onomàstica de l’IEC]. Organitzen: Institut d’Estudis Catalans i Centre
d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar.

El pavelló va acollir el Concert de Nadal

Els Reis saludant a la Plaça de l’Om

Jocs per la mainada a la plaça

Recepció dels patges a l’Ajuntament

El Pessebre present durant les festes

Programa de la Festa Major
de Sant Sebastià


