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La Diputació de Tarragona impulsa la
implantació d?un parc de salut al municipi de
Riudecols
Josep Poblet ha inaugurat aquest diumenge el Parc de la
Indústria, juntament amb l?alcaldessa del municipi i el
director d?Indústries Teixidó
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha inaugurat aquest diumenge a
Riudecols el Parc de la Indústria. Ho ha fet acompanyat de l'alcaldessa del municipi, Anna
Aragonès, i de diversos membres de la corporació municipal. La Diputació ha contribuït a la
implantació d?aquest parc de salut amb prop de 8.000 euros, que juntament amb la contribució
econòmica d?Indústries Teixidó, han permès convertir l?espai que ocupava el pati de les
antigues escoles en una zona de lleure i descans pensada, especialment, per a la gent gran del
municipi.
El Parc de la Indústria es troba ubicat a l?Espai d?Entitats l?Era, unes instal?lacions que
compten amb la col?laboració econòmica de la Diputació de Tarragona. Aquesta institució, a
través del Pla d?Acció Municipal, ha impulsat en aquesta zona la rehabilitació de les antigues
escoles i la construcció d?un magatzem municipal. Tot plegat ha representat a la Diputació una
inversió de prop de 360.000 euros en els darrers 5 anys, que han permès convertir aquestes
instal?lacions en un centre social i de lleure, on hi trobem, a més del Parc de la Indústria, una
sala per a la gent gran, diverses sales polivalents, i un magatzem municipal. Properament,
s?habilitarà també una sala de vetlles.
Durant l?acte d?inauguració del Parc de la Indústria, Josep Poblet ha afirmat que ?a través
d?actuacions com aquesta, volem contribuir a la salut i el benestar dels veïns de Riudecols?, i
ha recordat la tasca que, durant els últims anys, la institució ha dut a terme al costat dels
municipis, sobretot dels més petits. ?El compromís de persones i institucions fa que Riudecols
tiri endavant?, ha assegurat Poblet, el qual s?ha referit a Indústries Teixidó com ?una empresa
puntera del país, compromesa amb el poble, que és, al mateix temps, un exemple
d?internacionalització econòmica?. En aquest sentit, el president de la Diputació ha donat
l?enhorabona a l?empresa i als seus treballadors. Poblet ha finalitzat la seva intervenció
destacant els actius de Riudecols, tot afirmant que la Diputació ?vetlla per impulsar l?activitat
dels pobles com el vostre?.
L?alcaldessa de Riudecols, Anna Aragonès, ha agraït el suport de la Diputació de Tarragona,
?que ens ha permès fer realitat aquesta instal?lació?, un espai que, segons ha afirmat, és molt
important per al poble, ?i del qual traurem un gran profit?. Aragonès també ha volgut agrair la
contribució d?Indústries Teixidó ?en aquest espai de lleure al servei del municipi?, i s?ha referit
a la importància d?Indústries Teixidó, ?una indústria que ha consolidat la demografia de
Riudecols, i que ha contribuït a fer créixer el poble?. Finalment, l?alcaldessa ha agraït i valorat la
tasca dels veïns de Riudecols i de les entitats que conformen el teixit associatiu de la zona.

El director d?Indústries Teixidó, Ferran Teixidó, ha agraït el reconeixement a la indústria,
assegurant que el municipi de Riudecols ha tingut un paper molt important a l?hora de
determinar el lloc que avui dia ocupa aquesta empresa. Indústries Teixidó, SA és una
companyia dedicada a la fabricació de peces mecanitzades de precisió per al sector de
l'automòbil, que també destina part de la seva producció a altres àmbits com l'electrònica, la
informàtica i el petit electrodomèstic.
Després d'inaugurar el Parc de la Indústria, el president de la Diputació ha visitat les
instal?lacions de l'Era acompanyat de l?alcaldessa de Riudecols i de diversos membres de la
corporació municilal. Josep Poblet ha aprofitat la seva estada en aquesta població del Baix
Camp per apropar-se el nucli agregat de les Voltes, on ha visitat els bassots, l'església, i la Finca
de Greta, entre altres punts d'interès. Poblet també s'ha desplaçat al nucli agregat de Les Irles,
on ha visitat l?entorn i la casa rural ?Velles escoles?.

