Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM, per tal de
ser debatuda i aprovada, si s’escau, en el proper ple de l’Ajuntament de
Riudoms, de conformitat amb l’article 106 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril):
Atesa la indiscutible importància que, en l’economia i identitat del poble de
Riudoms hi ténen les moltes mines d’aigua centenàries que reguen el seu
terme.
Atès que en constitueixen un veritable patrimoni agrícola i cultural.
Atès que les mines han possibilitat disposar de cabdals d’aigüa regulars que ha
provocat el desenvolupament de l’economia del Camp de Tarragona.
Atès que en el municipi de Riudoms l’explotació de les mines es ve produït des
d’abans del segle XVIII i, que és a partir de finals del segle XIX que hi ha un
increment en les seves construccions, constituïnt les societats amb interès
productiu més antigues de la vila.
Atès que les mines han fet variar el paissatge del terme de Riudoms i han
contribuït a caviar el conreus, transformant els camps de secà en camps de
regadiu.
Atesa la cabdal importància que en l’actualitat té una acurada gestió dels
recursos hídrics, tal i com ha posat de manifest la recent situació de sequera, i
que les dites mines d’aigua constitueixen un exemple centenàri de gestió
sostenible de tan preuat recurs.
Atesa la seva demostrada influència en l’obra d’un dels fills més il·lustres
d’aquesta vila, l’universal arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, tal i com han posat
de manifest recents estudis universitaris.
Atès que en motiu de la redacció del pla Territorial Parcial del Camp de
Tarragona, l’Ajuntament de Riudoms va demanar la inclusió d’una cartografía
de les mines d’aigua de Riudoms i Baix Camp (suggeriment avui no acceptat).
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Atès que els sistemes de representació gràfica de què disposa l’Ajuntament
permeten marcar fàcilment el traçat de les mines sobre el plànol parcel·lari.
Atès que el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP) disposa
d’una base de dades sobre les mines locals, i atesa la documentació que al
respecte consta al Col·legi d’Arquitectes de Tarragona i a la Universitat Rovira i
Virgili, així com en d’altres institucions acadèmiques.
I atesa la documentació que consta sobre les respectives mines en les moltes
Comunitats de Regants de Riudoms.
Per tot això, l’Ajuntament de Riudoms

ACORDA
Encarregar als serveis tècnics d’aquest Ajuntament la cartografia i fixació del
traçat de les mines d’aigua que neixen, transcorren o reguen el terme de
Riudoms al plànol parcel·lari del municipi, labor per la qual es comptarà amb les
entitats, associacions i comunitats de regants a dalt esmentades.
Donar-ne publicitat d’aquest acord al butlletí, a la plana web i a la radio
municipals

Salvador MESTRE GISPERT
Portaveu i en representació del Grup Municipal d'ERC-Acord Municipal
Riudoms, 20 d’agost de 2007
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