
Defensar el Nucli Antic de Riudoms 

El nucli antic de Riudoms és un dels pilars fonamentals del nostre treball en aquest 

mandat i hi estem destinant una quantitat molt important de recursos econòmics, 

tècnics i humans. 

El Pla de Dinamització del Nucli Antic recull les accions que estem portant a terme 

en el present, i aquelles dels pròxims temps, per tal de tenir el cor del poble viu i 

actiu. 

Les ajudes a les obres en habitatges, la bonificació dels impostos i les taxes 

d’aquestes obres, la supressió de les fiances en efectiu, la dinamització del 

comerç local, la programació d’activitats lúdiques en els espais del Nucli Antic, o 

bé la remodelació dels seus carrers i places en són uns quants exemples de tot 

allò que fem per revitalitzar aquesta zona del poble. 

Però per defensar una idea o un projecte cal, a més de dir que hi creus, tenir el 

convenciment que hi aportes tot el que està a les teves mans per a fer-ho possible.  

És per això que ens sobta veure com l’oposició parla despectivament del que es fa 

en aquesta zona del poble, menystenint els esforços per millorar-la i mirant 

d’alimentar una falsa idea de que tot és un desastre. I això encara sobta més quan 

ells no fan cap tipus d’aportació sobre el que hi farien. 

Per exemple, en el Ple del 5 de maig de 2016, ja responíem preguntes de 

l’oposició sobre el Nucli Antic de Riudoms. A dia d’avui, dos anys després, no hem 

rebut cap proposta constructiva amb allò que s’hi hauria de fer i quines accions 

concretes hi impulsarien. Res concret. Només queixes i crítiques sobre allò que 

entre tots, veïns i govern municipal, estem impulsant.  

Com dèiem abans, per defensar un projecte, abans de tot cal creure-hi. En aquest 

sentit, de ben segur que la quantitat d’adhesius, amb les sigles polítiques de 

l’oposició, que embruten el mobiliari del Nucli Antic n’és la mostra del respecte i la 

consideració que ells tenen per aquesta zona del poble i els seus veïns. 

Nosaltres, en tot cas, seguirem treballant per aconseguir que us sentiu tots 

orgullosos del Nucli Antic de Riudoms. 


