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Properament tindrà lloc la obertura al públic de
l’Epicentre Gaudí.

Aquest nou espai polivalent, creat al costat mateix de
la Casa Gaudí, ha de servir com a centre i punt de difusió
de la figura de l’arquitecte universal Antoni Gaudí i
Cornet.

Una vegada moblat, s’adequaran els espais i sales
d’exposicions i de tallers i la biblioteca, per aconseguir
difondre la cultura gaudiniana i potenciar Riudoms,
també des del punt de vista turístic.

Tots en podrem estar ben orgullosos, alhora que
beneficiarà i donarà oportunitats.

A Riudoms, negoci, turisme i cultura es donen la mà.

JORNADA DE PORTES OBERTES A
LA NOVANOVANOVANOVANOVA DEIXALLERIADEIXALLERIADEIXALLERIADEIXALLERIADEIXALLERIA

I VIVERS MUNICIPALS
Dissabte, 31 de març de 2007

17,30h – Tallers mediambientals

18,30h – Inauguració de la Deixalleria Municipal

19,00h – Gran Xocolatada
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La carretera de
Riudoms a Vinyols:

una millora estratègica
Recollint la petició dels alcaldes de Vinyols i Riudoms, la Diputació de Tarragona ha decidit emprendre la millora
integral de la carretera TV-3103 que comunica els dos municipis.

Durant l’any passat es va redactar el projecte tècnic i els corresponents estudis ambientals, incloent la solució
de les afectacions dels serveis (camins, recs, mines, línies de telèfon o d’electricitat, etc.)

Actualment el projecte es troba en fase d’informació pública, prèvia a la immediata licitació per la seva
adjudicació a una empresa contractista.

Ara és el temps que tots els interessats examinin el contingut del projecte i el coneguin per poder fer eventuals
al·legacions. El projecte es pot examinar a les dependències municipals, a la Diputació de Tarragona i també a
la pàgina web de la Diputació.

Les principals característiques del projecte són:

 La carretera s’eixampla fins a 9m d’ample, 3’5m per cada sentit i 1m de voral a banda i banda.

 Les rotondes són de 20m de diàmetre exterior.

 El pressupost de l’obra puja 3’98 milions d’euros (662 milions de ptes)

 Neix a l’Av. de Pau Casals de Riudoms i fa un tractament urbà al seu recorregut fins la rotonda de la
cruïlla amb la T-310.

 A l’entrada de Vinyols fa una nova rotonda i tindrà un accés directe a la carretera T-314 del Parc Samà
a Mas Sedó, evitant l’entrada al nucli urbà.

 El termini d’execució previst és de 12 mesos.

El resultat vindrà a ser equiparable a la millora que la mateixa Diputació de Tarragona va fer, fa pocs anys, de la
carretera cap a Les Borges del Camp i representa un pas més en la política de millora de les comunicacions i de
la mobilitat de Riudoms amb el nostre entorn.

És un mostra més de la bona col·laboració entre els ajuntaments i la Diputació provincial, la qual ha mostrat
sempre una gran sensibilitat per atendre i resoldre les qüestions que li hem plantejat.

Una nova fita que enviarà a la història una carretera sinuosa, estreta i perillosa, canviant-la per una moderna via
de comunicació, adequada al món actual i a la mobilitat el segle XXI, d’igual manera que ho estem fent amb
la resta de serveis i equipaments de Riudoms.

Josep M. Vallès Jové
Alcalde

L’Escola Municipal de Música de Riudoms celebra el seu 25è aniversari. La tasca i el prestigi educatiu han
estat reconeguts tan per l’alumnat com per les famílies que al llarg d’aquests anys han confiat en la nostra
escola. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola de Música, amb el suport del professorat i de
l’Ajuntament de Riudoms, es vol afegir a l’aniversari i per això s’ha sol·licitat participar al programa «Tu ajudes»
de la Caixa de Tarragona. Això ens permetrà, amb la vostra ajuda, aconseguir fons econòmics per poder fer
l’adquisició d’un piano de cua per l’auditori de la nova escola. 

- Si sou clients de Caixa de Tarragona:

Teniu una quantitat de punts Tu ajudes, per l’ús habitual de la Llibreta Preferent. Sapigueu que podeu donar
suport a diferents projectes que també s’hi ha presentat, de l’1 al 31 de març.

L’Escola Municipal de Música de Riudoms et demana que consideris l’opció de votar per la nostra proposta
educativa. El codi del nostre projecte és el 442. Pots votar-nos, portant la butlleta que t’ha fet arribar Caixa
Tarragona, a la teva oficina. Si no votes, els teus punts, deixen de tenir validesa i ningú haurà pogut aprofitar
aquesta ocasió per aconseguir un finançament especial.

- Si no sou clients de Caixa Tarragona o no teniu punts Tu Ajudes.

No ens podreu votar directament, però us demanem que ens ajudeu a aconseguir que els vostres coneguts o
familiars decideixen destinar els seus punts al nostre projecte.

“Tu ajudes”
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Des de fa temps s’està treballant per tal de que Riudoms sigui un punt
de referència turístic per a tots aquells que vulguin conèixer i aprofundir
en el món gaudinià. Una major presència de visitants a Riudoms facilitarà
una major coneixença de la relació del nostre Fill Il·lustre amb el poble
que el va veure nèixer i per altra banda representa una activitat econòmica
addicional que se’n pot beneficiar el comerç local.

Els primers passos en aquest sentit es van realitzar durant la preparació
i celebració de l’Any Gaudí, sent llavors quan es va dissenyar un eix que
ha d’actuar com a guia dels visitants: des de la vora de la riera de
Maspujols on hi ha el Mas de la Calderera, baixant per la riera fins arribar
a la nova plaça de l’arbre, passant per l’Epicentre Gaudí, continuant per
la Casa Gaudí i arribant finalment a les escales de la plaça on el mestre
es va fotografiar amb el Somatent Armat de Riudoms.

El Mas de la Calderera

A dos quarts de deu del matí, hora solar, del divendres 25 de juny de
1852, va venir al món, de manera fortuïta i inesperada, Antoni Gaudí i
Cornet sota el sostre de la masia familiar de Riudoms coneguda amb
aquest nom.

De titularitat privada, la masia es troba a la vora de la Riera de Maspujols.
Es pot iniciar la visita al Riudoms Gaudinià en aquest tram de la Riera,
des d’on es podrà observar des de la distància el Mas de la Calderera i
començar la caminada per la Riera de Maspujols.

La Riera de Maspujols

Tot caminant pel marge esquerra de la riera, es pot observar l’entorn
que va representar el contacte amb la natura del petit Antoni Gaudí. Les
plantes autòctones que hi trobava, els marges de les finques veïnes,
els caragols i les sargantanes representaven elements inspiradors de
la imaginació del genial arquitecte.

La Plaça de l’Arbre

Deixant endarrere la riera, s’entra al poble fins a la Plaça de l’Arbre,
podent deixar els vehicles a la zona d’aparcament que hi ha al darrera
mateix de la Casa Gaudí.

La Plaça de l’Arbre, dissenyada per l’arquitecte japonès Horiya Tanaka
és una permanent referència al món gaudinià. Els bancs de tot el

Gaudí
 i la projecció de Riudoms

perímetre central, els cirerers sakuras, donats directament pel govern
del Japó, i la font central, són alguns dels elements més distintius d’aquesta
plaça. Actualment, les obres de la plaça estan molt avançades i ben aviat
es podrà posar a disposició dels veïns aquest nova zona verda del poble.

Des de la Plaça de l’Arbre, ja es pot anar, pel Raval de Sant Francesc
fins a l’Epicentre Gaudí.

L’Epicentre Gaudí

Aquests dies s’ha recepcionat l’obra de construcció de l’Epicentre Gaudí.
Aquest espai polivalent, situat al costat mateix de la Casa Gaudí servirà
com a centre de serveis i punt de difusió de la figura de l’Antoni Gaudí:
sales de tallers, sales d’exposicions, biblioteca, administració, serveis,
ascensor, etc. S’ha adquirit ja el mobiliari de l’edifici i només s’està a
l’espera de la seva arribada per poder adequar l’edifici als usos pels quals
ha estat dissenyat i construït.

Per l’interior de l’Epicentre Gaudí, o bé sortint al carrer i entrant a la casa
veïna, el visitant pot seguir la ruta fins a la Casa Gaudí.

La Casa Gaudí

Propietat des del segle XVIII de la família dels Gaudí, actualment és de
titularitat municipal. Restaurada i inaugurada en motiu de l’Any Gaudí
actua com a punt d’atracció de tota la ruta i cada vegada fa venir més
visitants a Riudoms. Aquests mesos, una mitjana de 250 persones
forasteres visiten cada mes el taller de caldereria, l’entresol amb les
dependències familiars, així com la resta de sales de la Casa Gaudí.

Les escales de la Plaça de l’Església

Un cop acabada la visita a la casa pairal dels Gaudí, els visitants poden
seguir la ruta fins a les escales de la Plaça de l’Església. És en aquest
punt on l’Antoni Gaudí es va fer la famosa fotografia amb tot el Sometent
Armat de Riudoms en motiu de la benedicció del nou estendard d’aquest
cos civil armat.

Des d’aquí, en el vell mig del poble, els visitants poden seguir la visita al
poble de Riudoms deixant-se portar per la curiositat i visitant els diferents
comerços locals que posen a la seva disposició multitud de productes
típics.

El creixement de les visites

Ara, quan els elements d’aquest eix gaudinià estan pràcticament acabats,
el nombre de visitants comença a augmentar. De fet, la previsió és que
aquesta tendència es mantingui o s’augmenti, ja que amb els nous
equipaments es poden cobrir necessitats fonamentals per la promoció
de les visites a Riudoms, com el poder disposar d’un espai a l’Epicentre
Gaudí per a rebre escoles i fer-hi tallers pràctics o bé facilitar uns serveis
per els visitants de la Casa Gaudí.

Estat actual de la Plaça de l’Arbre

Interior de l’Epicentre
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Per Carnaval, tot s’hi val!
DIJOUS GRAS
A Riudoms, qui no recorda el temps en que s’anava a fer la berenada als
pinars de la riera durant la tarda del Dijous Gras? Era una convocatòria
popular molt arrelada al poble que servia per encetar el cicle festiu i
transgressor del Carnaval. Enguany, en una forma diferent però amb el
mateix nom, la berenada del Dijous Gras ha retornat per obrir els actes
programats del Carnaval de Riudoms 2007.

Precisament els nens i nenes del CEIP Beat Bonaventura van ser els
protagonistes de la berenada, canviant el pinar de la riera pel pati de les
Escoles. El grup d’animació Els Picarols, amb el seu particular Carnestoltes,
van fer cantar, dansar i ballar a tothom. Per a recuperar forces, es va
servir xocolata amb pa de quilo per a tots!

Ja al vespre, a la Plaça de l’Om, va començar el ressopó: degustació
popular a base de botifarra d’ou, coca d’ou i coca de llardons, regat tot
amb les dues begudes oficials del Carnaval de Riudoms: l’Aigua de Foc

(pels grans) i l’Aigua d’Espurnes (per la canalla). L’objectiu d’aquesta
proposta és la de promocionar els productes típics del Carnaval que es
fan a Riudoms, per tal de que siguin coneguts, reconeguts i consumits en
les dates que correspon.

I al mig de tota aquesta disbauxa gastronòmica, apareix el Rei Carnestoltes
II (3a generació) amb tota la seva parentel·la descarada i barruda. Sa
Majestat, arribat en cotxe descapotable, va ser rebut per l’Alcaldessa de
l’Ajuntament de la Gresca, entre d’altres autoritats civils, polítiques,
religioses i militars. Des del balcó del nou Ajuntament de la Gresca, Sa
Majestat va pronunciar el seu discurs a tota la gent aplegada a la plaça. Un
cop enllestit el discurs, el Rei va donar la festa per encetada i descontrolada
tot aviant «lu petardu», que sembla ser que d’ara en endavant marcarà
l’inici oficial del seu regnat en temps de Carnaval. Fet això, ell i el seu
seguici van encetar el ball del moc al bell mig de la Plaça de l’Om, que va
durar fins que van dir prou!

DIUMENGE DE CARNAVAL
El diumenge va ser el torn del concurs de disfresses, de l’animació musical
i del ball de casats, al pavelló d’esports municipal. Més de mil riudomencs
i riudomenques van omplir la pista de gom a gom, la majoria amb llurs
disfresses, per tal de passar una tarda divertida. El concurs de disfresses
va estar molt disputat enguany, donada la gran quantitat que n’hi havia. El
jurat, finalment, va triar els guanyadors de les 9 categories de les que
consta el concurs, amb premis tan diversos com jocs de sobretaula,
joguines i lots d’embotits, entre d’altres.

Enguany, el col·lectiu de quintos’89 van organitzar-se per oferir una
exquisida xocolata desfeta a tots els assistents als actes del pavelló, i a
molt bon preu, per tal de poder recaptar fons per a dur a terme les seves
activitats durant aquest 2007.

Guanyadors en la categoria individual i parelles

Individual Infantil:
«Gaudí»

Individual Juvenil:
«Xinesa»

Infantil Adult:
«Hindú»

Parella Infantil:
«Cavaller-Princesa»

Parella Juvenil:
«Galàctiques»

Parella Adult:
«Arlequins»
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DIMARTS DE DOL
Després de tants excessos es veia venir que Sa Majestat no faria gaire
bona fi. I va ser dimarts quan va dir prou. Un cop traspassat, es va instal·lar
la seva capella roent a la Casa de Cultura, per tal de que tothom que hi
volgués participar aportant el seu condol ho pogués fer.

A dos quarts de nou, amb tot el cap de dol present, va arrencar la Rua
Mortuòria pels carrers del centre de la vila en direcció a la Plaça de
l’Església, on ja estava tot preparat per a convertit el Rei Carnestoltes en
cendra, tal i com era el seu desig. Un cop arribat allà tot el seguici fúnebre,
acompanyats per la Cobla La Lapidària, i abans d’encendre el foc, el Notari
Reial va fer lectura de les últimes voluntats del difunt mentre les seves
vídues repartien les esqueles que recordaven la trista efèmeride del traspàs
del seu mantenidor, enmig d’una vall de llàgrimes.

Un cop passat el pitjor tràngul, tots els presents van poder tornar a degustar
la beguda del Carnaval de Riudoms, tant l’Aigua de Foc com l’Aigua

d’Espurnes, mentre es repartia una relíquia de Sa Majestat (amb forma de
dentadura) entre els més menuts presents a la plaça.

Fins que no es va apagar la última brasa del foc purificador, la Cobla La
Lapidària va fer sonar els seus instruments per engrescar a ballar a la
concurrència. Fins i tot els més propers al difunt van deixar el dol per a
més endavant, i es van posar a ballar! Amb aquest acte es posava punt i
final al Carnaval i s’iniciava, a mitjanit, la Quaresma, periode que la tradició
descriu com de recolliment, reflexió i abstinència, i que culmina amb la
celebració, quaranta dies després, de la Setmana Santa.

AGRAÏMENT
En el Carnaval d’enguany, i hom espera que en els propers també, cal
posar de relleu la gran quantitat de gent que s’ha implicat de forma activa
per a fer possible tots els actes programats. Cal traslladar, en nom de la
Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Riudoms, un sincer agraïment:

A la Comitiva del Carnaval de Riudoms, formada per persones de diferents
àmbits del poble motivades per contribuir a fer més lluït el Carnaval de
Riudoms i oberta a qui en vulgui formar part, que amb la seva implicació i
hores de feina dedicades, ha permès organitzar l’arribada i l’enterrament
del Rei Carnestoltes amb gran èxit.

A l’AMPA i al claustre de professors del CEIP Beat Bonaventura, per la
seva predisposició a col·laborar en l’organització de la berenada i en la
difusió de la festa del Carnaval entre els alumnes.

A l’Escola Taller Baix Camp de Riudoms, per l’elaboració artesanal del
fèretre en que va ser incinerat el Rei Carnestoltes.

A les persones que van formar part del jurat del concurs de disfresses, per
dedicar el seu temps a aquesta tasca.

I en especial, als membres del Grup de Joves de Riudoms que s’han implicat
en la recuperació i elaboració de l’Aigua de Foc i l’Aigua d’Espurnes.

A tots ells, i a tothom que ha sortit a fer gran el Carnaval de Riudoms,
moltes gràcies!

Guanyadors en la categoria de grup

Grup Infantil: «Petit Suís» Grup Juvenil: «Països del Món» Grup Adult: «Club Super 3»
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Campanya de vacunació
 contra la Xarampió

Es recomana que durant els propers mesos, feu les proves corresponents
als vostres gossos, per tal de descartar l’existència de la Leishmaniosis
en els vostres animals.

La Leishmaniosis és una malaltia produïda per un protozou i transportada
al gos a través de la picada d’un mosquit.

Aquesta malaltia es pot tractar en els períodes inicials en els que encara
no existeixen danys greus. Consulteu el vostre veterinari.

Diagnòstic de la Leishmaniosis canina

Aquest curs, organitzat per la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Circulació,
ha estat destinat als guàrdies municipals de Riudoms i s’ha aprofundit en
els coneixements necessaris per realitzar les diferents tasques diàries.

Ha estat impartit i coordinat per Josep Gili, Caporal de Policia Local i diplomat
en Criminologia, així com per altres professionals del sector. Ha tingut una
durada de 24 hores i s’ha dut a terme a les dependències municipals.

Els principals temes a tractar han  estat: Drets i missió dels agents. Civisme
i espai públic. Trànsit.  Atenció sanitària. Intervenció administrativa. Violència
de gèneres. Actuació en temes de menors i Codi Penal

Formació de la Guàrdia Municipal

El passat dissabte 10 de febrer, els equips de natació sincronitzada d’Amics
de Riudoms van assistir a la Jornada de Figures de la competició d’escoles
de natació sincronitzada, organitzada per la Federació Catalana de Natació.

La competició escolar de sincro es divideix en dues grans categories,
majors i menors de 12 anys i dintre d’aquestes en diferents nivells.

Van participar a la categoria de menors de 12 anys les nedadores: Núria
Joanpere, Núria Cabrero, Maria Domènech i Maria Domingo.  A la categoria
de majors de 12 anys les nedadores: Núria Salvador, Sílvia Ventura, Sílvia
Puig, Juncal Garcia, Mireia Joanpere, Isabel Sarobé, Roser Sarobé, Anna
Latorre i Jessica Sánchez.

Els resultats més destacats van ser: la Sílvia Puig va quedar 1a, la Juncal
Garcia 2a, la Sílvia Ventura 5a i la Núria Salvadó 7a.

Les eleccions a les cambres agràries del diumenge 25 de febrer van
confirmar la Unió de Pagesos com la força sindical agrària més votada a
Riudoms (77,22%) i a Catalunya (58,72%).

La Unió de Pagesos va guanyar a les quatre Cambres Agràries catalanes
amb el 58,72% dels vots, seguit de JARC amb el 21,66%, ASAJA, amb
l’11,42% i URAPAC amb el 4,42% dels vots i la resta vots en blanc i nuls. La
participació a Catalunya va ser del 54,94% i a Riudoms del 53,02%.

A continuació es detallen els resultats de la pagesia riudomenca, sobre un
cens total de 149 electors i 79 vots emesos: UP: 61 (77,22%), JARC: 9
(11,39%), ASAJA: 8 (10,13%),  Vots Nuls: 1 (1,26%)

Les eleccions a Riudoms, van tenir lloc a l’antiga Càmara Agrària. La mesa
electoral local, que va ser designada per sorteig entre l’electorat, va estar
formada per: presidenta Enriqueta Rovira Bertran, 1r. vocal: Jaume Caparó
Moragues i 2n vocal: Daniel Salvat Cabré.

Cal destacar que en aquestes eleccions s’han presentat dos candidats
riudomencs: Josep Ferré Simeón, per la Unió de Pagesos (UP) i Jordi Vidal
Miró, pels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

Els resultats d’aquestes eleccions permeten als sindicats continuar treballant
per aconseguir que les polítiques agràries i totes aquelles que afecten
directament l’activitat agrària siguin el més favorables possible als pagesos
i pageses catalans.

La Unió de Pagesos
guanya les eleccions agràries

Sessions d’acollida

Zona esportiva de La Sort

Donat el brot de xarampió aparegut darrerament al Camp de Tarragona,
cal que els infants d’entre 9 i 15 mesos d’edat es vacunin per tal de controlar
la malaltia.

A partir de dilluns 26 de març, cal adreçar-se a l’Equip de Pediatria–
Infermeria del CAP de Riudoms, pel subministrament de la vacuna.

També podeu demanar hora trucant al telèfon del CAP: 977 85 04 40

La Fundació Gaudí de Riudoms, ha presentat al·legacions davant
de l’Ajuntament de Reus amb motiu de la creació, per part
d’aquest últim, d’una fundació amb una denominació quasi
idèntica a la que ve funcionant a Riudoms des de l’any 2000, pel
fet que pot induir a confusions.

En aquest sentit la legislació és prou clara i no es pot autoritzar
una denominació igual o molt semblant a la d’una altra preexistent.

La Fundació Gaudí de Riudoms té per objecte promoure i
fomentar la investigació arquitectònica i tècnica, l’estudi i la
docència, divulgar la vida i l’obra de l’arquitecte, el patrimoni
amb ell relacionat i realitzar activitats i actes relacionats amb tot
l’anterior.

Aquests darrers dies s’ha acabat d’adequar la zona poliesportiva situada
entre el carrer Terral i l’Avinguda Verge de Montserrat. Aquesta pista
actualment està equipada per a poder-hi jugar a futbol, bàsquet i minibàsquet.
Per alta banda, disposa d’il·luminació per tal de poder ser utilitzada durant
els vespres i ampliar així la franja horària que aquesta dóna servei als seus
usuaris.

La mesa electoral i els candidats riudomencs

Les noies de natació sincronitzada
aconsegueixen 2 medalles i 3 diplomes

L’Ajuntament de Riudoms, a través del Pla d’Acollida de Ciutadania i
Immigració del Baix Camp, ha posat en marxa un Pla d’Acollida Municipal
per a totes aquelles persones que han decidit venir a viure a Riudoms.

En les Sessions d’Acollida, s’explica als nouvinguts tot allò que els pot ser
útil i necessari per a una correcta integració: educació, salut, serveis
socials, aspectes legals i empadronament, recollida selectiva de residus,
horaris i convivència, ...

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Riudoms, conjuntament amb
la central de Biblioteques de Tarragona i el Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil, des del dia 6 fins al dia 23 de febrer, han organitzat una exposició
de llibres i contes de viatges amb tota una sèrie de plafons explicatius i de
suport didàctic, dirigida als nens i nenes de 5 fins a 11 anys de Riudoms.
Aquesta exposició ha permès que els nens poguessin submergir-se en el
món dels llibres de viatges i conèixer altres cultures i maneres de viatjar
donat que el centre d’interès de la exposició eren els llibres de viatges.

Exposició «Corremón» a la Biblioteca
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC GRUP MUNICIPAL PPC

LA DESINFORMACIÓ I LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MÉS HUMILITAT I MODÈSTIA
PER FER UN RIUDOMS
MILLOR

EL PARTIT POPULAR.
UN PARTIT DE GOVERN

UN NOU DESTÍ PER A
L’EQUIPAMENT DEL CASAL
PARROQUIAL

Coneixem i compartim el valor sen-
timental, històric i emblemàtic que
té el Casal Parroquial per a molts
riudomencs. Sabem, també, que
l’edifici ja no pot, ni podrà seguir
donant el servei que donava com
a sala de gran capacitat, ja que les
noves mesures legals en matèria
de seguretat en locals de pública
concurrència li farien reduir
notablement l’aforament
d’espectadors.

Degut a que la inclinació del trespol
dificulta la possibilitat de
transformació en una sala
multiusos, arribem a la conclusió que
cal buscar un nou destí a l’edifici
del Casal Parroquial. Partint de les
consideracions anteriors, recordem
dos punts fonamentals: 1) la
propietat és de l’Església i 2) és un
edifici qualificat com a equipament.

Es tracta de buscar acords, des del
diàleg, però afirmant clarament que
la nostra voluntat és la de seguir
mantenint l’edifici com a
equipament públic.

La gent de Convergència i Unió,
sempre hem donat suport al
Casal, vetllant pel seu bon
funcionament, assumint
responsabilitats en la seva gestió,
dedicant part del nostre temps lliure
a la promoció i desenvolupament
d’activitats formatives i de lleure...

Sempre hem estat i estarem oberts
al diàleg amb la Parròquia i
l’Arquebisbat per trobar solucions
que donin activitat i ús al Casal
Parroquial, acceptant altres
possibilitats d’interès ciutadà.

Els últims anys hem pres la iniciati-
va en diverses ocasions, buscant-ne
la reobertura, sempre amb voluntat
de col·laboració humana i
econòmica. Hem d’esperar que els
propietaris facin les seves propostes.

Allò que tothom pot tenir per segur
és que, en cap moment, no
acceptarem una requalificació
especulativa d’aquest espai tan
emblemàtic de Riudoms, cosa que,
per altra banda, ningú no proposa.

En els darrers butlletins Esquerra ha
reclamat una major despesa en
seguretat, en els darrers anys
Esquerra ha reclamat, en diferents
mocions, la recuperació de la
policia local, l’increment de
vigilants, millores en equipaments
i mitjans i l’establiment de plans
de formació per millorar el
servei. A totes les propostes
CiU+PP han votat en contra, quan
tothom sap que l’Ajuntament té
l’obligació de vetllar pel benestar
dels seus ciutadans.

Però com actuen CiU i PP en
matèria de seguretat quan arri-
ben les eleccions? Evidenment
s’ha de rentar la cara al que avui en
dia és la primera preocupació dels
riudomencs i per tant, després de
passar-se quatre anys fent cas omís
de les propostes plantejades per
Esquerra en els plens, a tres mesos
vista de les municipals, s’afanyen a
fer cursets de formació pels vigilants
i tenen pensat adquirir un nou
vehicle.

Potser pensen que els riudomencs
no recorden que en les anteriors
municipals també van comprar un
nou vehicle quan faltaven tres
mesos per les eleccions, potser
pensen que la gent no reconeix la
tasca responsable que ha fet ERC-
AM des de l’oposició, amb més de
100 mocions presentades sobre
Riudoms, de les quals únicament
ens han aprovat una quinzena.
Potser pensen que la població de
Riudoms no sap que CiU+PP
votaren en contra de ficar més
paperes i nous contenidors arreu del
nucli urbà i en especial a la
urbanització, que van votar en contra
de la piscina coberta, que van votar
en contra de bonificar l’impost de
construccions per vivendes de
protecció oficial, que van votar en
contra de…

Seria bo que el govern municipal es
replantegés que ha aportat en els
darrers quatre anys i que podria
haver aportat escoltant les propostes
d’altres partits polítics i de la
ciutadania en general.

Aquesta legislatura que està acabant
ha estat caracteritzada per la
desinformació i l’afany de control de
tots els mitjans i voluntats que
existeixen al poble per part del Govern
Municipal de CIU i PP. Això ha fet
que les eines de les que es valen els
riudomencs per estar informats del
que passa al seu poble hagin perdut
el poc crèdit que podien tenir. La polí-
tica del tàndem CIU-PP en matèria
d’informació al ciutadà ha consistit en
pannells informatius trencats i amb
informació obsoleta que no
s’actualitza, una emissora de ràdio
que en poc temps s’ha deixat morir i
que ara només emet música
enregistrada, un Butlletí Municipal que
solament serveix perquè ells mateixos
es lloïn les seves excel·lències i la
utilització partidària de documents
públics que inclouen als seus
pamflets partidistes sense ni tan sols
demanar la informació per escrit i
sense entrar-la al registre municipal
com fem la resta de grups polítics.

Per altra banda, també s’esforcen
molt en NO subvencionar altres

revistes que informen del que passa
al poble perquè no sempre els agrada
el que s’hi escriu.
La política del Govern CIU-PP
consisteix en fer-ho absolutament tot
des de l’Ajuntament i sota el seu
control. Ja fa anys que s’han acabat
les col·laboracions que feien les
associacions del poble! Ara totes
són sospitoses de confabular contra
el poder! El Patronat de Cultura no
existeix perquè no es convoca mai,
els actes que abans organitzaven
algunes associacions, com els Reis
o el Carnaval, ara s’organitzen i es
controlen des de l’Ajuntament, el
Butlletí Municipal no està obert a la
participació ciutadana i de les entitats
del poble, etc. En definitiva, tot està
lligat i ben lligat!
Tot això provoca un ressentiment i
una impotència entre alguns sectors
de la població, que es tradueix en
atacs personals en forma de pintades
o d’escrits, que no es poden defensar.
S’ha de lluitar contra la manipulació
del Govern sense convertir-los en
màrtirs.

Josep Piqué diu en diverses
ocasions, que el Partit Popular és
un partit amb vocació de govern.
Ho diu perquè és veritat, som un
partit amb ganes i nivell per assumir
tasques de govern i de
responsabilitat. És per això mateix,
que des d’aquesta última legislatura
iniciada l’any 2003 i que ara acaba,
el Partit Popular forma part del
Govern Municipal una vegada més
i ho fa dirigint la Regidoria
d’Urbanisme i Obres, una de les
regidories més importants en un
poble en constant creixement com
és Riudoms.

Des d’aquesta regidoria i des del
marc de l’Equip de Govern,
considerem que la nostra actuació
ha estat responsable, i a l’hora
imprescindible per aconseguir un
poble on els riudomencs i
riudomenques en sentim orgullosos
de viure. Tenim un poble que creix
sota un dels principis fonamentals
de l’urbanisme actual que és el
creixement sostenible, com així ho

demostra la nostra actuació en el
nucli antic, en el qual continuem
apostant per l’esponjament i
enjardinant les zones en les quals
sigui possible fer-ho. Tenim un poble
que aviat gaudirà d’un nou Casal
Municipal, un poble que disposarà
de vivendes de protecció oficial per
la gent que més ho necessiti, en
definitiva, un poble que continua
prosperant.

La legislatura està finalitzant, però
no així la nostra feina, i en aquests
tres mesos que resten fins les
properes eleccions, continuarem
treballant com fins ara, aplicant
polítiques responsables i sobretot
eficients.
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Grupo Castilla

.

Un any més, us presentem les bases del Concurs de Cartells de la
Fira de l’Avellana. S’estableixen els següent premis, que no seran
acumulables:

· PRIMER PREMI, dotat amb 400€.

· PRIMER ACCÈSSIT, dotat amb 100€, per a l’artista riudomenc/a
més votat/ada.

· SEGON ACCÈSSIT, dotat amb 50€, per a l’artista riudomenc/a més
votat/ada, en la categoria Jove (menor de 18 anys fins el dia 31 de
maig inclòs).

Els cartells hauran de ser a les Oficines de l’Ajuntament de Riudoms,
C. Major, 52, a nom del Patronat de la Fira de l’Avellana, abans de
les 14h del dia 31 de maig de 2007.

L’organització farà públic el veredicte durant el mes de juny.

Podeu trobar més informació als espais: www.riudoms.cat o
www.avellana.cat

Us animem a participar-hi!

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DE LA

27a FIRA DE L’AVELLANA
i 408a FIRA DE SANT LLORENÇ

RIUDOMS, 10, 11 i 12 d’agost de 2007

Recentment, s’ha traslladat totalment al Polígon Industrial El Prat de Riudoms, l’empresa
d’enginyeria informàtica Grupo Castilla.

Les seves modernes instal.lacions, de 2.000m2, estan situades al carrer de la Informàtica,
5, del PI El Prat.

Més de 100 professionals desenvolupen la seva activitat, repartits en els següents
departaments:

 Gerència i Administració
 Màrketing
 Programació de la Gestió Fiscal
 Programació de Nòmina
 Programació de Recursos Humans
 Investigació i Desenvolupament
 Sistemes

En aquesta seu central, a Riudoms, del Grupo Castilla, es porta a terme la programació i
el desenvolupament de totes les aplicacions informàtiques, així com la planificació i
organització de l’assistència a les fires més importants del sector i la presència en els
mitjans de comunicació especialitzats.

Una aposta de futur i una oportunitat de progressió social, que les empreses nouvingudes
a Riudoms, poden oferir a tots aquells que vulguin acceptar-les.

Un tipus d’empreses que generin alt valor afegit i alhora, sense provocar problemes
mediambientals.

Les noves instal·lacions del Grupo Castilla

El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar i les Regidories
de Joventut i Cultura de l’Ajuntament de Riudoms convoquen,
conjuntament, la 17a edició dels «Premis Arnau de Palomar ’07",
en les modalitats d’investigació, recull fotogràfic, pintura i narrati-
va breu.

La dotació total en premis és de 2.790 euros: investigació 1000
euros, recull fotogràfic 700 euros, pintura 690 euros i narrativa
breu 400 euros.

La data límit de presentació d’obres és dissabte 31 de març i la
data de lliurament de premis dissabte 21 d’abril.

Trobareu les bases generals i les específiques d’aquests premis
a les adreces www.riudoms.cat i www.cerap.net

Convocatòria dels
"Premis Arnau de Palomar '07"


