
Moltes gràcies, Josep M.! 

L’anunci de Josep Maria Cruset Domènech de no continuar al capdavant de l’ajuntament tanca 

una de les etapes més positives per a Riudoms i n’obre una de nova plena d’il·lusió i energia amb 

Sergi Pedret. El pas de Josep Maria Cruset per l’alcaldia ha aportat una amplia renovació dels 

equipaments i serveis municipals del poble, com per exemple: el nou Teatre Auditori del Casal 

Riudomenc, la nova Escola Cavaller Arnau, la nova Biblioteca Municipal, l’Àrea Bàsica de Salut 

(CAP), les noves instal·lacions esportives, la modernització del Nucli Antic, etc. i, entre d’altres 

coses, un rellançament del calendari festiu del poble que ha convertit Riudoms en un dels 

referents lúdics i culturals del territori. 

Però a Riudoms queda feina per fer i amb el Sergi Pedret encetem una nova etapa al capdavant 

de l’alcaldia que combina experiència, coratge i estima pel poble, i el que és molt important: 

il·lusió per treballar pel poble. Tenim projectes en marxa que han de contribuir a aprofundir la 

feina feta fins ara: la dinamització del nucli antic, la promoció del nostre comerç local, la 

remodelació de les Escoles Velles, de l’Antiga Llar de Jubilats i l’edifici de les Monges, el 

desenvolupament del pla de joventut, l’elaboració del pla de turisme, etc. 

 Estem convençuts que el regidor de Serveis Públics, Sergi Pedret, serà un molt bon alcalde de 

Riudoms i que posarà totes les seves forces i tota la seva experiència al servei de tots els veïns i 

totes les veïnes per aconseguir el poble que tots volem. Estem convençuts, també, que sabrà 

imprimir el seu segell personal a l’extraordinària feina feta per Josep Maria Cruset durant els 

darrers 15 anys. Quasi tres mandats dels quals li hem d’agrair l’excel·lent gestió municipal i 

econòmica, el seu treball incansable i dedicació plena al poble, la seva proximitat amb els veïns 

i veïnes, el seu sacrifici personal i familiar, la seva conducta exemplar i el seu mestratge. 

Per tot això i més, moltes gràcies Josep Maria! 

Per tot allò bo que ha de venir, felicitats Sergi! 

 


