
Planificar per garantir el futur 
 

La planificació és fonamental pel desenvolupament d’un poble, ja que garanteix que tot allò que es 
porta a terme forma part d’una estratègia conjunta i coherent amb el model de poble. Per altra 
banda, la planificació evita tant la improvisació com el gastar temps i recursos de manera poc 
eficient. 
 
Sense anar més lluny, les obres i les accions que a dia d’avui es porten a terme a Riudoms, han 
estat planificades i preparades en els darrers anys. 
 
És per això que des de l’Equip de Govern sempre dediquem els esforços en dues direccions clares: 
per un costat en treballar en el dia a dia i per l’altra en planificar el futur. 
 
En aquest sentit, a començament de mandat, ens vam fixar diferents línies estratègiques. El Pla de 
Govern, el Nucli Antic de Riudoms, el Comerç Local, el Jovent i el Turisme són exemples d’aquestes 
línies estratègiques. 
 
• El Pla de Govern articula els compromisos electorals que vam adquirir en les darreres eleccions 
municipals, per tal de poder-los portar a terme durant aquest mandat. 
• El Pla de Dinamització del Nucli Antic reforça el paper del cor del poble, tant des del punt de vista 
social i econòmic com l’urbanístic. Les obres que aquests mesos estem veient als carrers d’aquesta 
zona del poble formen part d’aquesta línia estratègica. 
 
• El Pla de Dinamització del Comerç Local impulsa un comerç de proximitat, de qualitat i treballa 
per connectar les compres dels veïns amb el poble. 
 
• El Pla Local de Joventut fixa les diferents propostes i accions a realitzar per tal d’apoderar el jove i 
fer-lo encara més actiu en el nostre municipi. 
 
• I ja mirant cap a fora, el Pla de Dinamització Turística determina els actius turístics de Riudoms i 
tot allò que hem de fer per tal de promocionar-nos com a poble, atreure visitants i generar així un 
major dinamisme. 
 
Aquests exemples de línies estratègiques, juntament amb la feina ja feta en altres àmbits a dia 
d’avui, permet tenir un poble amb un present i un futur garantit. 
 


