
Ajuntament de Riudoms �

n Març 2008 n Núm. 60 n

Catalunya està immersa en un dels pitjors episodis de sequera que es recorden. Les reserves 
hídriques dels diferents pantans estan molt per sota dels mínims desitjables i els pronòstics 
meteorològics no ofereixen masses esperances. 

Si  aquesta situació de 
sequera extrema no es manté 
durant un llarg període de 
temps, Riudoms té garantida 
l’aigua de boca sense que 
hi hagi cap risc d’haver de 
fer restriccions. Ara bé, la 
manca d’aigua amenaça 
l’agricultura riudomenca i 
conreus com el de l’avellaner 
corren el risc de veure’s molt 
afectats.

C a l  q u e  t o t s  s e g u i m 
esforçant-nos per a poder 
reduir el nostre consum 
d’aigua. En els darrers mesos 
ja hem rebaixat el consum 
diari en més d’un deu per 
cent. Ara cal anar més enllà 
i participar activament en 
aquest estalvi diari d’aigua.
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Vagi per endavant que tant de bo, 
en el moment en que llegiu aquestes 
línies, aquestes ja no tinguin sentit, la 
qual cosa voldrà dir que hem tingut 
unes bones pluges i s’ha  allunyat 
definitivament la sequera actual.

Tant el nostre clima mediterrani 
com les especials característiques 
geogràfiques del Camp de Tarragona, 
fan de les nostres terres un àmbit 
amb escassetat de recursos hídrics i 
l’aigua ha estat, sempre, un bé escàs 
i molt preuat.

Històricament, Riudoms ha estat un 
poble que no ha escatimat ni suors, 
ni esforços ni recursos per a poder 
disposar d’aigua. D’exemples en 
tenim molts i molt rellevants. Els 
nostres avantpassats van fer la 
titànica feina d’obrir mines en els 
més de trenta kilòmetres quadrats 
de terme. Tota una xarxa subterrània 
que permet recollir l’aigua més 
propera a la muntanya i fer-la arribar 
als conreus de més al sud.

Riudoms, també va aportar grans 
quantitats de diners, primer, per a la 
construcció del Pantà de Riudecanyes, 
després, pel recreixement de la 
presa i sempre que fa falta per les 
diverses obres que s’han anat fent. 
Aquesta infraestructura ha estat la 
gran reserva d’aigua que ha permès 
al poble, des de fa quasi un segle, 
no dependre tant de la periodicitat 
de les pluges.

Para l · le lament ,  e ls  pagesos 
riudomencs han invertit molt en la 
construcció de pous i la implantació 
de sistemes de reg de baix consum. 
En pous fets a pic i pala, denominats 
oberts, i després en pous fets amb 
maquinària, denominats popularment 
artesians, podent arribar fins més 
enllà dels dos-cents metres de 
profunditat.

Però, avui Catalunya està vivint 
un dels episodis de secada més 
importants que es recorden. Molts 
municipis ja estan fent restriccions de 
subministrament d’aigua potable o ja 
la reben mitjançant cisternes. 

A Riudoms, gràcies a la previsió i 
a la gran inversió que s’ha vingut 
fent des de fa anys, tenim garantida 
l’aigua de boca per força temps. Ara 
bé, aquesta realitat no ha de fer que 
els riudomencs no tinguem present la 
situació actual. Com hem fet sempre 

en la història, hem d’adoptar totes les 
mesures que puguem per a lluitar 
contra l’escassetat d’aigua.

A més a més, tenim un sector 
econòmic del poble amb qui hem de 
ser molt solidaris, doncs es troba molt 
amenaçat per la sequera: la pagesia. 
A les plantacions del nostre terme 
se’ls acosta un estiu difícil. Enguany, 
les mines, majoritàriament, no baixen. 
El nivell d’aigua dels pous està 
disminuint. I el que és més greu de 
tot, el Pantà de Riudecanyes només 
podrà donar quatre hores d’aigua per 
cada acció quan habitualment en 
repartia vint-i-quatre.

Així doncs, encara que tinguem 
l’aigua de boca bastant garantida, 
des d’aquí faig una crida a tots els 
riudomencs per tal que siguem molt 
prudents en el consum d’aigua. 
Cal que Riudoms demostri, un cop 
més, la seva capacitat col•lectiva 
d’enfrontar-se a la sequera. Cal que, 
entre tots, reduïm significativament 
el consum diari d’aigua potable. 
En aquest mateix butlletí, trobareu 
un llistat d’actuacions que podem 
fer a casa per aconseguir aquest 
objectiu.

Josep M Cruset Domènech
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Eudald Salvat Mestre
esalvat@riudoms.cat

Cultura, Informació, Promoció 
Econòmica, Director de la Fira

Horari de visites
Dimarts de 20h a 21h

Isabel Novillo Buenaventura
inovillo@riudoms.cat

Esports, Benestar Social,
Escola Municipal de Música

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h
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Josep M. Cruset Domènech
jmcruset@riudoms.cat

Alcaldia, Hisenda, Governació, Serveis 
Públics, Obres Municipals

Dimarts de 18h a 20h 
Per poder-vos donar un millor servei 
podeu demanar cita prèvia

Miquel Domènech Fusté
mdomenech@riudoms.cat

Agricultura, Medi Ambient

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

Roser Fortuny Fontgivell
rfortuny@riudoms.cat

Ensenyament, Política Lingüística

Horari de visites: 
Dimecres de 20h a 21h

José Vicente Mir Arner
jvmir@riudoms.cat

Urbanisme, Activitats

Dimarts de 19h a 21h
Per poder-vos donar un millor servei 
podeu demanar cita prèvia

Verònica Torres Ferrant
vtorres@riudoms.cat

Festes, Joventut

Horari de visites: 
Dilluns de 13h a 14,30h

Francesc Xavier Bonet Ortiz
fxbonet@riudoms.cat

Seguretat Ciutadana, Circulació, 
Sanitat, Protocol

Horari de visites: 
Dilluns de 20h a 21h
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Tot i que les fonts de subministrament de l’Ajuntament de Riudoms són 
diverses (Vegeu el Butlletí d’Informació Municipal número 54, d’agost de 
2007), les situacions d’excepcionalitat d’aquest any recomanen ser prudents 
i adoptar les mesures preventives necessàries.

Com és conegut, el Pantà de Riudecanyes té poca aigua. A dia d’avui 
només està al 15% de la seva capacitat. Amb aquesta perspectiva, des de 
principi de 2008, l’Ajuntament de Riudoms ha deixat, a petició nostra, de 
rebre aigua provinent del pantà. D’aquesta manera, encara que no millori la 
situació, podrem consumir la nostra reserva durant els mesos d’estiu, que 
són els de màximes necessitats i els de mínimes disponibilitats. Així doncs, 
fins a l’estiu, ens abastarem de manera majoritària, de l’aigua del Consorci 
d’Aigües de Tarragona. Amb el consorci hem arribat a un acord per a poder 
incrementar excepcionalment els volums consumits, sense que haguem 
de contractar a perpetuïtat volums d’aigua superiors, que no necessitarem 
en situacions de normalitat. A més a més, de manera complementària, 
utilitzarem aigua dels diferents pous municipals.

Actualment, tots estem conscienciats que estem en una situació de sequera 
extrema. Per tal de reduir-ne l’impacte és convenient que tots, l’Ajuntament 
i els veïns de Riudoms, ens esforcem per tal d’aplicar mètodes d’estalvi 
d’aigua. 

Pel que fa a l’Ajuntament, ja s’han adoptat les següents mesures: 

1. La piscina municipal no es buida durant l’hivern, ja que es podria fer 
malbé per l’efecte del Sol. Aquesta aigua, que no es pot tornar a utilitzar 
per la piscina, l’hem bombejat cap els dipòsits vells de Sant Antoni i l’estem 
reaprofitant per altres serveis: per a regar els jardins de Sant Antoni, per 
omplir la bota d’aigua del servei de jardineria de la Brigada, per a regar 
plantes en torreta i alguns arbres, així com per a rentar amb màquina 
d’aigua a pressió, per a treure pintades i per a omplir la màquina de neteja 
de carrers. Està previst que amb aquesta aigua n’hi hagi prou per donar 
tots aquests serveis durant tot l’estiu. 

2. S’ha adaptat la xarxa de la piscina municipal per a omplir-la, abans de 
l’estiu, amb aigua provinent directament de pou. Per tant, no es consumirà 
aigua potable, de la que passa primer per la planta potabilitzadora.

3. S’han reduït els regs al mínim imprescindible, per la qual cosa hi haurà 
plantes o zones de gespa que presentaran aspecte de patiment.

4. Es limitarà al mínim imprescindible l’ús d’aigua potable per a netejar 
el clavegueram, per la qual cosa es tancaran temporalment els dipòsits 
autonetejants de la xarxa i es procurarà fer la neteja amb màquines que 
reutilitzin les aigües negres.

5. S’ha post-posat, fins que hi hagi més disponibilitat, l’enjardinament de la 
Via Romana, ja que es necessita més aigua per a fer néixer la gespa.

6. S’està fent una revisió acurada i sistemàtica de la xarxa d’aigua potable 
i de la xarxa de clavegueram per tal detectar possibles fuites i repara-les.

7. S’han canviat algunes boques de reg que presentaven petites fuites o 
problemes de tancament.

8. S’han instal·lat airejadors a les aixetes de les diferents dependències 
municipals.

Riudoms ja està fent un esforç important i la voluntat de tots nosaltres ja 
ha fet reduir el consum diari en més d’un deu per cent respecte els anys 
anteriors.

Ara cal anar més enllà i reduir encara més el consum d’aigua.

A la Plaça de l’Església, per Sant Jordi, a l’estand de l’Ajuntament de 
Riudoms, la regidoria de Medi Ambient durà a terme la campanya “Un euro 
per a l’estalvi d’aigua”.

Aquesta campanya facilitarà, per un euro, difussors d’aigua que permeten 
reduir la quantitat d’aigua que raja per les aixetes. Paral·lelament, es 
disposarà de material gràfic informatiu per tal d’incidir en la importància de 
mantenir una actitud activa davant la situació de sequera que encarem.

Riudoms fa temps que treballa per a l’estalvi d’aigua

L’aigua de la piscina de l’any passat s’ha recuperat totalment

Les pintades es treuen amb aigua reutilitzada de la piscina

Particularment, com a veïns de Riudoms, podem adoptar a casa 
nostra, les següents accions per afavorir l’estalvi d’aigua: 

1. Feu servir la dutxa en lloc de la banyera, doncs es gasta molta menys 
aigua. 

2. Instal·leu difusors d’estalvi d’aigua a les aixetes. Els airejadors per les 
aixetes de la cuina, bany i dutxa que facilitarà l’ajuntament el diumenge 
de Sant Jordi, a preu subvencionat, us poden suposar una reducció de 
la despesa d’aigua de fins el 50%.

3. Utilitzeu la rentadora i el rentaplats quan estiguin a càrrega 
completa.

4. Si renteu el plats a mà, no ho feu amb l’aixeta oberta.

5. No utilitzeu el vàter com si fos una paperera. En cada descàrrega es 
gasten molts litres d’aigua.

6. Si teniu la distribució del vàter partida, utilitzeu la de menor 
descàrrega.

7. Reduïu la quantitat d’aigua que cap dins la cisterna. Podeu fer-ho 
col·locant-hi una simple totxana, una pedra no calcària o una ampolla 
de vidre plena. 

8. Tanqueu l’aixeta mentre us renteu les dents, les mans o us afaiteu.

Si teniu piscina:

1. La millor alternativa és no canviar l’aigua, si la teniu des de l’any 
passat.

2. Si no hi ha més remei que canviar-la, mireu de reutilitzar-la com a 
aigua de reg.

3. Si heu d’omplir la piscina amb aigua potable, feu-ho durant els mesos 
d’abril o maig.

Si teniu jardí:

1. Feu un repàs al sistema de reg per millorar-ne la uniformitat i evitar 
pèrdues innecessàries.

2. Ajusteu els horaris i els dies de reg i tanqueu-lo en cas de pluja.

3. Limiteu el reg al mínim imprescindible.

4. Si podeu, aprofiteu l’aigua de pluja per a regar posteriorment.

5. Mireu de substituir les plantes amb altes exigències hídriques 
per altres de menys exigents. Les plantes d’origen mediterrani són, 
lògicament, les més adaptades a les nostres condicions.
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Han estat múltiples les peticions de veïns respecte diferents perills derivats 
de la circulació amb vehicles pels carrers del poble. Aquest fet, sumat a 
que darrerament hi ha hagut diferents accidents deguts a l’elevada velocitat 
d’alguns vehicles, així com ensurts amb nens petits que creuaven passos 
de vianants, l’Ajuntament de Riudoms ha portat a la pràctica un Pla de 
Millora de la Circulació del poble.

Passos Elevats

Per tal de protegir els vianants s’han instal·lat set passos elevats a les zones 
de major risc. Se n’han instal·lat tres al voltant de la zona escolar i quatre 
més en el recorregut de l’Avinguda de Pau Casals. 

Aquests passos, tot i ser conscients que poden ser molestos pels conductors 
responsables, són els únics elements que permeten garantir una velocitat 
adequada en aquells llocs, en què els vianants es troben més indefensos. 
Abans de col·locar aquest set passos, s’han fet proves instal•lant-ne tres 
de diferents alçades. S’ha observat com, únicament tenia l’efecte esperat 
en els conductors el de major alçada. Aquest model és el que s’ha instal.
lat en els altres set.

Rotonda de Salvador Espriu

El carrer de Salvador Espriu, degut a la seva gran amplada, s’havia convertit 
en un vial en que s’hi circulava a una altíssima velocitat. Aquest fet, afegit a 
l’existència d’una cruïlla amb el carrer Josep M. Folch i Torres, representava 
un risc important. 

Així doncs, s’ha construït una petita rotonda al final del carrer de Salvador 
Espriu per tal de regular-ne el trànsit. Per a poder determinar la dimensió 
i situació adequada de la rotonda, es va fer un treball previ de col·locació 
de cons, que va permetre estudiar si els diferents tipus de vehicles podien 
girar-la.

Un cop concretades les característiques més adients, la Brigada Municipal va 
executar l’obra de la rotonda i tota la senyalització addicional necessària.

Per altra banda, s’ha pintat la zona d’aparcament d’aquest carrer i s’han 
replantejat les zones de protecció de cadascuna de les cruïlles, millorant 
així la visió dels conductors a l’hora de girar.

Senyalització horitzontal i vertical

Dins d’aquest pla de millora també s’han repintat diferents elements de 
senyalització horitzontal i s’han col·locat noves senyals verticals que 

ofereixen millor informació. En aquest marc, també s’han instal·lat diferents 
pilones que eviten l’aparcament inadequat en aquells llocs sensibles i que 
representen un risc per la circulació. 

Finalització del carrer d’Enric Castro

Han finalitzat les obres de connexió del tram inicial del carrer d’Enric 
Castro i Casanovas, que el connecta amb la Muralla de la Font Nova. La fi 
d’aquesta obra millorarà sensiblement la circulació de la zona i augmenta 
considerablement les opcions d’aparcament de tot el veïnat.

Finalitzen les obres al final del Camí de Sant Pau i la connexió 
pavimentada del Camí dels Matxos amb el camí del Coll del Boc

Durant aquest darrers mesos s’han estat enllestint les obres del Canal Vell 
del Pantà de Riudecanyes. Una part d’aquestes obres han afectat el tram 
final del camí de Sant Pau i del Camí dels Matxos, ja que pel centre d’aquests 
dos camins transcorre el que s’anomena “el Ramal de Vinyols”. Una vegada 
soterrada aquesta instal·lació, s’ha procedit al formigonat definitiu d’aquests 
dos camins, el que representa una longitud total pavimentada de 1.410m.

Paral·lelament, s’han fet actuacions per a guanyar amplada, tot eliminant 
elements que la reduïen, millorant-ne la conducció i la visibilitat. 

L’obra l’executa la Brigada Municipal i, tot i formar part de l’obra del Canal 
Vell del Pantà, tota la mà d’obra ha anat a càrrec de l’Ajuntament de 
Riudoms.

Com sempre, us recordem la necessitat de circular amb molta atenció pels 
camins i vigilar amb les sortides de les finques.

Així mateix, en un punt del camí del Coll del Boc, amb el pas dels anys, un 
oliver havia crescut just al marge del camí dificultant la correcta circulació. 
La regidoria d’Agricultura va entrar en contacte amb els propietaris, per 
a treure l’oliver i millorar, així, el pas dels vehicles. Cal agrair les facilitats 
donades per la propietat de la finca.

Pla de millora de la circulació vial

Construcció d’un pas elevat entre les escoles noves i les velles

La rotonda al carrer de Salvador Espriu evitarà accidents

La Brigada senyalitzant el carrer de Salvador Espriu

Asfaltant el tram final del carrer d’Enric Castro

L’encimentat del camí dels Matxos millorarà molt les propietats
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Les Caramelles de Riudoms
Un any més, el grup de Caramelles de Riudoms ha omplert els carrers 
i places del nostre poble amb els seus cants d’alegria. El grup, format 
per vint-i-set cantaires, ha estat assajant, durant setmanes, les cançons 
populars del seu repertori, tot preparant-se per a oferir-les al públic, durant 
la nit de Pasqua.

Les cançons fan referència a l’arribada de la primavera, a la Pasqua, 
i sobretot a les pubilles i fadrines del poble. Això, és degut a que, 
històricament, les Caramelles anaven a cantar a les cases de les pubilles, 
per tal de festejar-les.

Enguany, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms, s’ha gravat un 
CD commemoratiu del seu 25è aniversari en el que s’han immortalitzat les 
cançons més representatives d’aquesta llarga tradició riudomenca.

Les Caramelles de Riudoms, assagen els dijous previs a la Pasqua, a 
l’Auditori de l’Escola de Música.

Fotografia dels membres de les Caramelles de Riudoms

Millores a la Capella de Verge Maria
L’edifici conegut popularment com a la Capella de Verge Maria, és un 
senzill temple d’estil renaixentista inicial, amb sagristia i cor, documentat 
des del segle XVI, tot i que s’han trobat en el seu subsòl restes romanes i 
medievals, que donava servei a l’edifici contigu, l’antic Hospital.

Fa un temps, es va fer una gran actuació interior de conservació, tot 
reposant la pràctica totalitat del vell material de la pared, molt degradat per 
les humitats, per un modern material porós, alhora que conservant l’estil 
original interior. 

Ara, en motiu de l’exposició permanent sobre els passos i misteris de la 
Setmana Santa de Riudoms, s’ha fet una nova millora de la Capella.

La Brigada Municipal ha netejat, restaurat i pintat completament l’arcada, 
la porta i la façana principal, tot ressaltant-ne els diferents elements 
constructius i decoratius originals. Així mateix, s’ha col.locat una placa de 
metacrilat transparent, amb una breu descripció de l’edifici. Davant la bona 
acceptació que ha tingut, d’aquest mateix estil seran les altres plaques que, 
properament, es col.locaran als diversos edificis històrics de Riudoms.

Actualment, s’està treballant a la façana posterior de l’edifici, eliminant el 
morter degradat que la cobria. Aprofitant que és la primera visió que es té 
en sortir de la Casa de Cultura, es restaurarà aquesta façana, tot deixant 
vistos els diferents elements constructius, de pedra i totxo, que la formen. 
Aquests diferents elements, ocults durant potser segles, mostren el que 
podien ser unes obertures posteriors de l’edifici.

La Capella de Verge Maria, recupera la seva lluentor

Ha aparegut un gran arc a la façana posterior de l’edifici

La Setmana Santa de Riudoms, 
abans d’una guerra 

En motiu de la Setmana Santa es van presentar unes esplèndides imatges 
dels misteris i passos de Setmana Santa, destruïts el 25 de juliol de 1936.

S’ha pogut esbrinar que les fotos les va fer Ernest Duffó Amigó, el Divendres 
Sant 30 de març de 1934, el darrer dia que van sortir en processó. Paral.
lelament, l’exposició mostra un rigorós estudi sobre les confraries de 
Riudoms i la seva tradicional Setmana Santa.

L’acte inaugural va omplir la Casa de Cultura i la Capella de Verge Maria, 
on han quedat esposades.

Un agraïment molt especial a tota la família de Cal Toda per la seva molt 
bona predisposició en tot moment i a l’equip de persones que han impulsat 
aquest treball: Joan Torres, Emili Bertran, Mateu Salvat i Josep Mas.

La Setmana Santa de l’any vinent es compliran els 75 anys de les 
fotografies.

L’ exposició tornarà a obrir-se cada diumenge de maig

La neboda del fotògraf, Sra Teresa Alarte Duffó, va ser-hi present
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Signat el conveni amb Amics de Riudoms
L’Ajuntament de Riudoms té cedida la gestió de les instal·lacions de la 
Piscina Municipal a l’entitat Amics de Riudoms, a través d’un conveni. Una 
vegada finalitzada la vigència del darrer, ambdues parts s’han posat d’acord 
per a aprovar un nou conveni amb una vigència de quatre anys.

Aquest, és un acord que beneficia a totes les parts. Per una banda, 
l’Ajuntament té garantida una gestió acurada i adequada d’aquestes 
instal·lacions i per l’altra, Amics de Riudoms, seguirà disposant d’un espai 
molt adequat per a poder portar a terme les seves diverses activitats 
aquàtiques, que són la seva raó principal se ser.

Campionats d’Espanya de Salvament i Socorrisme Infantil i Cadet

Els dies 29 i 30 de març de 2008 es va celebrar a Monzón els Campionats 
d’Espanya de Salvament i Socorrisme en les categories infantil i cadet. Les 
esportistes d’Amics de Riudoms Aroa Gertrudix, Montsant Guerrero, Marina 
Vilar, Vanesa Bru i Gemma Munté hi van prendre part, i com a resultat més 
destacat, l’Aroa Gertrudix va aconseguir la medalla de bronze en la prova 
de 50m. arrossegament de maniquí.

Un mussol banyut a la Plaça
Durant unes quantes setmanes hem tingut un mussol banyut vivint als 
arbres de la Plaça de l’Església.

Aquest fet, poc habitual, ha permès que els riudomencs atents poguessin 
veure directament aquest animal de gran bellesa.

L’Ajuntament es va posar en contacte amb Medi Ambient per si calia realitzar 
alguna actuació. Després de ser observat per agents forestals, es va optar 
per deixar que fés estada, fins que ell mateix, decidís traslladar-se a un 
altre espai, cosa que així ha passat.

Un mussol banyut a la Plaça de l’Església

Col·laboració amb l’IES
Enguany es repetirà la col·laboració que es va encetar el curs passat, signant 
un conveni entre l’Ajuntament de Riudoms i el Departament d’Educació, per 
a crear l’Aula Oberta. Aquest nova iniciativa educativa va permetre oferir a 
alguns alumnes d’ESO la possibilitat de fer una estada pràctica en empreses 
de Riudoms. Cal agrair a les següents empreses la seva participació en 
el bon funcionament de l’AULA OBERTA 06/07: Aluminis Riudoms, Taller 
Porroig, Taller JMB, Taller Artal, Taller La Sort, Taller Pellicé-Giménez, Taller 
Nou Car, Perruqueria Mariquitas, Perruqueria Pels Pèls, Bar La Confiteria, 
Bar d’Acord i la Llar d’Infants Municipal “Picarols”.

Per altra banda, el divendres 8 de febrer va tenir lloc la presentació dels  
treballs de recerca de 2n de Batxillerat, a la Casa de Cultura de Riudoms. 
Vista la qualitat dels treballs realitzats pels alumnes de l’IES i per tal de 
facilitar el desplaçament i inscripció a l’Exporecerca Jove, la Regidoria 
d’Ensenyament ha concedit un ajut extraordinari per a ajudar a finançar 
una part de les despeses.

Paral·lelament, l’AMPA de l’IES Joan Guinjoan ha organitzat la conferència 
“L’estrès i la família”, que va anar a càrrec del psicòleg i educador infantil  
Àngel Salvador Prats.

Riudoms - la Mola - Riudoms ‘08 
Diumenge 27 d’abril. Secció de Muntanya. 
6a Caminada de Resistència Riudoms - la 
Mola - Riudoms ‘08. Regorregut 53.5 km., 
desnivell acumulat 2550 m., nivell mig, 11a 
CCCR. Inscripcions 17 € federats i 22 € no 
federats [socis 13 € i 18 €, respectivament], 
fins al 23 d’abril i/o 500 participants. Inclou 
7 controls amb avituallament, obsequis i 
diploma. Sortida a 2/4 de 7 del matí, des de 
la Plaça de l’Església. Arribada màxim a 2/4 de 9 del vespre. 3r Concurs 
a les Millors Fotografies de la Caminada. Guillem Guinjoan 630 852 782, 
Joan Francesc Mestre 659 749 736 i www.cerap.net/caminada.

L’Ajuntament i Amics de Riudoms signant el conveni

L’Escola Beat Bonaventura també 
treballa l’estalvi d’aigua

 El CEIP Beat Bonaventura, sensible amb el moment de sequera que 
vivim, ha dedicat les Jornades Culturals 2008 a l’aigua. Mitjançant multitud 
d’activitats, els nens i nenes d’educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle 
superior han millorat el seu coneixement respecte l’origen de l’aigua que 
bevem, el seu transport, els tractaments previs, l’ús i el consum, l’abocament 
i les diverses opcions de regeneració.

També han dedicat importants esforços a l’adquisició d’hàbits i bones 
pràctiques tendents a eliminar el consum innecessari i a reduir la càrrega 
contaminant que l’activitat humana pot incorporar a l’aigua.

L’Ajuntament de Riudoms ha col·laborat activament en aquestes jornades. 
Per un costat, organitzant visites guiades a l’Estació Potabilitzadora, als 
dipòsits d’emmagatzematge i finnalment a l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals de Riudoms. 

Per altra banda, s’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Tarragona per 
tal de poder contractar una empresa especialitzada en activitats d’educació 
medioambiental pels nens i nenes de l’escola.

Visita dels alumnes del col·legi a la depuradora municipal

Recordeu que fins el 30 d’abril podeu donar els vostres Punts Tu Ajudes de 
Caixa Tarragona als codis 380 (Fundació Gaudí) i 381 (Colla Gegantera)
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Grup Municipal de ciu

Grup Municipal d’erc-aM

Grup Municipal del pSc-pM
DE RETRATS I ALTRES COSES

ORGANISMES, INVERSIONS I GESTIÓ

RIUDOMS, EXEMPLE DE PARTICIPACIÓ I VOT ÚTIL

Aviat farà un any de les passades eleccions 
municipals  i des del darrer mes de juny del 
2007 han sortit nou edicions d’aquest Butlletí 
i en tots els números, sistemàticament, han 
aparegut les fotografies de les cares dels 
regidors que conformen l’equip de govern. Ni 
una sola vegada els retrats dels  regidors que 
estem a l’oposició ! Voleu dir que no se’n fa 
un gra massa amb l’aparició cada mes de les 
fotografies dels membres de l’equip de govern 
?. No seria més profitós fer servir aquesta mitja 
pàgina o més que ocupen les seves imatges en 
informar al ciutadà, per exemple,  del que haurà 
de pagar pels tributs i les taxes municipals, de 
les retribucions  dels regidors - cosa que ja vam 
demanar en un altre article- , del que es debat i 
s’aprova en els Plens Municipals, dels ajuts que 

poden rebre de l’administració  i d’altres temes 
que els riudomencs trobaríem més interessants. 
Les fotos es podrien estalviar i si es vol posar 
l’horari de visites de cada regidor, l’espai 
quedaria reduït considerablement. Penseu que 
aquest Butlletí el paguem entre tots i per tant 
s’ha de procurar que tingui la màxima utilitat  
per al ciutadà.

Per altra banda el regidors del PSC també 
volem fer palesa la manca d’un espai propi 
a les dependències municipals per a poder 
desenvolupar  correctament la nostra tasca 
com a Grup Municipal, la qual cosa ja ha 
estat manifestada pels altres companys  que 
integrem aquest Consistori. Esperem que 
com més aviat millor es doni una solució a 
aquesta demanda formulada pels dos Grups 

de l’oposició i que a més és contemplada per la 
legislació vigent.  Si ens voleu trobar, però, ens 
posem a la vostra disposició al local que hem 
inaugurat  recentment al carrer Dr. Fleming 6 
, a la cartellera del qual hi ha anunciat l’horari 
d’obertura i els de visites. I ja per acabar, 
donar-vos les gràcies pels resultats esplèndids 
aconseguits a Riudoms pel PSC a les eleccions 
del dia 9 de març  i que ens esperonen a tirar 
endavant amb il.lusió el projecte socialista.

Riudoms, 19 de març de 2008

En el moment d’escriure aquestes línies, 20 de 
març de l’any en curs (Dijous Sant), s’acaba 
de celebrar el corresponent ple ordinari a 
l’Ajuntament de Riudoms.

En aquest darrer ple, s’ha parlat de les 
al·legacions presentades a la creació de 
l’empresa pública RIUDOMS GESTIÓ, empresa 
que, malgrat pretendre ser una transformació del 
Organisme Autònom per la Gestió del Patrimoni 
Municipal, en més d’un aspecte constitueix la 
seva carta de defunció. L’Organisme Autònom 
per la Gestió del Patrimoni Municipal es va crear 
fa més de tres anys, -gairebé coincidint amb la 
tramitació d’un macropolígon industrial, un altre, 
finalment retirat. Entre la composició d’aquest 
Organisme Autònom, hi havia membres no 
adscrits i independents proposats pels diferents 

grups polítics a l’Ajuntament.

Per bé que, tal i com marcaven els seus estatuts, 
havia de reunir-se una vegada l’any, després 
de més de tres anys no s’ha convocat cap 
vegada. Ara es pretén la seva “transformació”, 
sense tampoc convocar-lo als mínims efectes 
informatius, tal i com marquen també els seus 
estatuts. 

És en aquest sentit que el grup d’ERC-
AM a l’Ajuntament ha formulat les seves 
al·legacions.

En el mateix ple, es continúen venent parcel•les 
i solars de titularitat municipal, fins i tot 
futures cessions (algunes momentàniament 
cedides a un organisme que ja no s’ha volgut 
operatiu). En cap cas, fins ara, per dedicar 

l’import a vivenda de protecció per a joves, 
per exemple. Si que, per l’asessorment en la 
creació i funcionament d’aquesta empresa 
RIUDOMS GESTIÓ, s’ha adjudicat per la via 
directa i pel màxim que permet la llei sense 
passar per plenari (12.000,00€, IVA inclòs), un 
contracte d’assessorament amb una consultora 
de Barcelona. Mentre tant, repetides partides 
pressupostaries relatives a vivenda de protecció 
oficial resten no executades.

Els regidors d’ERC-AM tenim algunes idees 
i propostes per invertir millor els diners dels 
riudomencs segons les seves necessitats 
i prioritats. Esperem de tot cor que siguin 
escoltades.

Riudoms, 20 de març de 2008

Els resultats de Convergència i Unió

A Riudoms, amb una participació per sobre de 
la mitjana, CiU ha estat, una vegada més, la 
força més votada. Vagi per endavant, el nostre 
agraïment a tots els veïns per la confiança.

A nivell català, hem conservat els diputats de 
la legislatura anterior. Aquest fet, combinat amb 
el greu retrocés d’ERC, posa de manifest la 
nostra capacitat d’aglutinar el vot catalanista, 
i la fermesa ideològica de la nostra formació, 
la qual cosa ens reafirma com els únics amb 
prou força per a complir la nostra promesa de 
campanya: “Fer respectar Catalunya”.

Els resultats d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Els resultats d’ERC mereixen un anàlisi més 
detallat, doncs han perdut més de la meitat del 

suport ciutadà (355.000 vots menys), el que 
representa perdre 5 diputats. En una destrossa 
d’aquesta magnitud, hi ha, com a mínim, dues 
raons evidents:

1. Les contradiccions. No es pot ser Govern 
i, alhora, instigar manifestacions contra el 
Govern. Així com tampoc es pot donar data per 
a la independència i fer president de Catalunya 
a José Montilla.

2. La poca credibilitat del seu missatge electoral. 
Durant la campanya, s’ha pogut sentir els 
candidats d’ERC culpant a tots els grups polítics 
dels problemes del país, quan ells formen part 
del govern amb els socialistes i van a la mateixa 
candidatura al Senat.

A la vista de tot això estan els resultats de 
Riudoms. Encara que sent d’aquí el seu 

candidat, els vots dels riudomencs l’han deixat 
molt per darrera de CiU i PSC, quasi igualat 
amb el PP.

Els resultats del Partit dels Socialistes 
(PSC/PSOE)

El PSC, ajudant a promocionar el bipartidisme 
i capitalitzant la por de que torni a governar 
el PP, ha fet un bon resultat a Catalunya, i ha 
manifestat que posarà els interessos catalans 
per sobre dels del PSOE, però us creieu que 
veurem els diputats del PSC votant en contra 
el PSOE?

No en tingueu cap dubte, després d’aquestes 
eleccions, qui segur que farà respectar Catalunya 
serà el grup parlamentari de Convergència i 
Unió.

Riudoms, 20 de març de 2008
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Coneixem la directora de la nova escola
Avui volem apropar-nos a la Montserrat Bono Gispert. Recentment, ha estat nomenada, pel Departament d’Educació de la Generalitat, directora 
de la nova escola de Riudoms. Aquesta segona escola oferirà els seus serveis a partir del proper curs escolar, tot i que ara ja s’estan fent els 
passos necessaris per a la seva correcta entrada en funcionament. 

Montserrat, sabem que compta amb una gran experiència educativa, 
ens podria explicar quina ha estat la seva trajectòria professional?

Fa divuit anys que faig de mestra i sóc especialista d’Educació Infantil, 
l’etapa escolar que comprèn dels 3 als 6 anys. En fa catorze que treballo al 
CEIP Rocabruna de les Borges del Camp, on hi deixo molts bons companys. 
Abans havia estat a l’escola Àngel Guimerà del Vendrell i al col·legi de Sant 
Pere i Sant Pau de Tarragona. Recentment, he participat en la convocatòria 
de selecció de mestres com a presidenta de tribunal d’oposicions. Des de fa 
dos anys sóc cap d’estudis, cosa que m’ha donat l’oportunitat de consolidar 
l’exercici de la meva professió amb molt d’entusiasme.

Com veu la creació d’un nou centre educatiu en el poble de 
Riudoms?

Tot allò que implica creixement per un poble, comporta riquesa i en el cas 
de la creació d’un nou centre educatiu, la riquesa és cultural i formativa, 
per tant és un bé per a una població. 

Si que és cert que és una novetat que pot causar una certa preocupació, 
donat que mai s’havien hagut de plantejar en quina escola pública havien de 
dur els seus fills i filles. M’atreveixo a pensar que la decisió que hom prengui 
serà la correcta. L’actual centre gaudeix d’una gran consideració i d’una gran 
trajectòria i és mereixedor de la confiança de tots els riudomencs i de famílies 
de fora que hi duen els seus fills i filles. El nou centre és, ara per ara, un 
desconegut, però l’estem dissenyant amb molta il·lusió, rigor i responsabilitat 
i espero que aviat sigui mereixedor de la mateixa confiança.

L’escola estarà ubicada durant un temps a l’edifici de les Escoles 
Velles, com veu aquesta ubicació provisional ?

Com que el nou edifici no està encara construït, l’Ajuntament de Riudoms 
cedeix al Departament d’Educació la planta baixa de les escoles velles per 
a iniciar el nou centre escolar. Malgrat ser un edifici antic, està en perfecte 
estat, doncs les aules van ser remodelades i adaptades a les necessitats 
infantils i estan molt ben orientades, fet que permet gaudir de Sol durant 
gran part del dia. Abans de l’inici del nou curs escolar es revisaran les 
instal•lacions per tal d’acollir millor els nens. De totes maneres, em consta 
que és voluntat del Departament d’Educació dur a terme les obres del centre 
nou el més aviat possible.

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, quin és el protocol 
a seguir a partir d’ara?

La comissió d’escolarització va considerar oportú establir una única zona 
educativa. D’aquesta manera, es dóna opció a que cada família pugui 
escollir el centre on vol que segueixin estudis els seus fills i filles. Un cop 
finalitzat el període de presentació de sol·licituds, té lloc el barem, atenent 
els criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat. El 14 d’abril es publicaran 
les llistes amb el barem i s’obrirà un termini per a presentar possibles 
reclamacions. Al maig es publicarà la llista definitiva d’admesos i del 9 al 
13 de juny tindrà lloc la matriculació.

Quines són les característiques del nou centre escolar i on estarà 
situat?

La previsió és la d’un centre de dues línies. S’ubicarà en els terrenys que 
l’Ajuntament cedeix al Departament d’Educació, al Passeig dels Germans 
Nebot. En el futur, en el mateix recinte, es farà una nova llar d’infants 
municipal, amb la qual cosa naixerà una nova zona educativa que donarà 
servei a una gran part del poble.

Correspon al Departament d’Educació decidir les característiques 
arquitectòniques de l’edifici que, a més de les aules corresponents, disposarà 
de tots els serveis necessaris, tan educatius: biblioteca, aula d’informàtica, 
gimnàs, pista esportiva, com addicionals: menjador, cuina ...

Com definiria el seu projecte educatiu?

Els objectius i continguts a assolir en cada cicle educatiu estan clarament 
establerts. Pel que fa a la metodologia educativa és important motivar a 
l’alumne, fer-lo partícip del procés educatiu i ensenyar-li a desenvolupar 
estratègies per a que pugui resoldre per si mateix els problemes que se li 
plantegin. 

Però, a part dels coneixements, el desenvolupament de la intel•ligència 
comprèn també tots els àmbits de la personalitat, aprèn millor aquell qui té 
una percepció positiva de sí mateix. En aquest sentit, hem de fomentar el 
coneixement de les emocions per tal de millorar l’autoestima i afavorir la 
convivència. Cal fer esment també a l’atenció a la diversitat. No tots els nens 
gaudeixen de les mateixes aptituds i capacitats. Es tendeix a considerar 
cada alumne/a com un ésser únic i diferent als altres i  amb unes necessitats 
úniques i diferenciades. En conseqüència, s’ha de donar una atenció el més 
individualitzada possible.

També hem de tenir present les noves tecnologies, les oportunitats que ens 
donen d’accedir a la informació i de compartir-la amb altres. Aquest és un 
àmbit a potenciar.

Per últim, l’escola ha de ser un lloc bonic, un espai per gaudir, que generi 
valors positius. L’esforç, la responsabilitat, la tolerància, el respecte cap als 
altres i cap a l’entorn han de formar part de la vida escolar, sense oblidar 
que el valor mes alt és el propi nen i se li ha de donar sobretot, estima, 
atenció i comprensió. 

Com a riudomenca, com afronta aquesta nova etapa professional?

Crec que per a un mestre, tenir la possibilitat de dissenyar una escola des del 
seu inici és un gran repte professional, una oportunitat única. Assumeixo el 
projecte amb molta il·lusió. Per a mi suposa una gran responsabilitat. Confio 
dur-ho a terme amb l’ajut del nou claustre de professors i dels estaments 
pertinents, sense oblidar el paper dels pares i de les famílies, tant importants 
en el procés educatiu i amb les que espero poder comptar. 

Per acabar, voldria agrair la confiança que el Departament d’Educació 
ha dipositat en mi i el suport de l’Ajuntament i de l’equip directiu del CEIP 
Beat Bonaventura que veuen en el nou centre escolar la continuïtat d’un 
projecte ja iniciat. Montserrat Bono Gispert

 La nova directora fa 18 anys que fa de mestre


