
Un equip compromès 

Quan ens vam presentar a les passades eleccions municipals, ho vam fer basant-nos en tres 

pilars fonamentals: l’experiència d’anys anteriors, un equip de persones per encarar la 

legislatura actual i un programa electoral clar i detallat. 

- L’experiència us la vam acreditar amb la feina feta fins llavors. Una feina que havia permès fer 

avançar Riudoms malgrat que la nostra societat estava passant la pitjor crisi econòmica que 

havíem conegut des de la restauració de la democràcia.  

- L’equip de persones us el presentàvem en la forma d’una àmplia candidatura, representativa 

del nostre poble, amb persones pròximes als veïns i preparades per recollir les vostres 

inquietuds i a la vegada amb l’empenta i capacitat per governar l’Ajuntament. 

- I en tercer lloc, ens presentàvem a les municipals amb un Programa Electoral que recollia més 

de 150 compromisos que adquiríem davant vostre. Accions per treballar en el Nucli Antic, 

Joventut, Comerç Local, Esports, Cultura i Festes, Turisme, Promoció Econòmica, Benestar 

Social, Gent Gran, Agricultura, Transparència i Participació Ciutadana, Serveis Públics, Medi 

Ambient, Ensenyament, Seguretat Ciutadana, etc. 

Per nosaltres el Programa Electoral és un document fonamental, ja que conté el full de ruta del 

mandat i fixa què s’ha de fer en el dia a dia de l’Ajuntament. 

A hores d’ara, quan encara queda una part de legislatura per seguir treballant, moltes de les 

accions que s’hi recullen ja estan fetes i d’altres estan en via d’execució per tal de donar-hi 

compliment durant els pròxims mesos. 

Aquesta és la nostra manera de treballar: dedicar tots els nostres esforços per a fer possible allò 

que tan àmpliament vau validar a les passades eleccions municipals. 

Aquesta manera de fer, sense caure en l’estèril confrontació política, fa que tingueu els nou 

regidors de l’Equip de Govern dedicant el seu temps a allò que ens vau encarregar: fer prosperar 

el poble de Riudoms i millorar la qualitat de vida dels qui hi viviu. 


