
Més Riudoms en positiu 

100. Aquesta és la xifra -en número rodons- de fotografies que incloïa l’anterior Butlletí 

d’Informació Municipal,  repartit el setembre passat. En una vintena d’elles hi apareixen 

membres del govern: tant l’alcalde com diversos regidors i regidores. Son fotografies que 

recullen la festa major de Sant Jaume, la Fira de l’Avellana, la festa dels Barris, d’activitats 

esportives… totes elles festes i activitats que ens estimem i que han esdevingut un exemple del 

Riudoms en positiu que ens agrada a tots. 

De fet, el Riudoms en positiu que volem no es queda només aquí, sinó que va molt més enllà. És 

també un Riudoms que potencia la transparència. Per això no té por d’explicar en què es gasta 

els diners. Per exemple, què val redactar, publicar i repartir aquest butlletí? Això ho podríem 

saber si l’actual govern expliqués a fons els pressupostos municipals, però no ho fa. Sabíeu que 

des que l’actual alcalde és al capdavant de l’Ajuntament mai ha explicat els pressupostos de 

manera detallada? 

Hem revisat tots els butlletins que s’han publicat en el seu mandat i les notícies sobre 

pressupostos no arriben a la desena. I això en més de 10 anys! Fa un parell d’anys que sí que es 

publiquen els grans números del pressupost, però res més. Quina és la inversió en impuls del 

comerç local? Quants diners es destinen a famílies pobres? I a noves tecnologies? Quin és el cost 

de cadascuna de les festes locals?  

Construir un Riudoms més positiu també seria fer bé la consulta que cada any es fa per la Fira. 

Per què no es donen a conèixer les preguntes amb setmanes d’antelació? Per què no s’aprofita 

el Butlletí d’Informació Municipal per explicar els pros i contres de cadascun dels temes 

plantejats a l’enquesta?  

Menys propaganda, menys enquestes de cara a la galeria i més Riudoms en positiu! 


