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Ser alcalde de Riudoms
Escrit de l’Alcalde

Des del mes de desembre 
del 2018, quan el Plenari 
em va nomenar alcalde 
després de la renúncia 
del Josep M Cruset, he 
pogut estar al servei 
de tots els riudomencs 
i riudomenques com 
a alcalde del municipi. 

Ara, després d’un any d’exercir aquesta 
responsabilitat, m’agrada fer una reflexió 
de les sensacions de tot aquest temps i 
compartir-la amb tots i totes vosaltres.

Fer d’alcalde o ser alcalde? Fa uns mesos, 
algú em va llençar aquesta pregunta. La 
resposta estava clara: ser alcalde. No hi ha 
altra manera d’exercir aquest càrrec que 
sent-ho. Potser algú es 
podria pensar que és 
una feina com moltes 
d’altres i que per tant, 
es tracta de fer d’alcalde 
durant les hores que ets 
a l’Ajuntament, o bé en 
els actes públics, i quan 
finalitzen, s’acaba la teva tasca. Però ja des 
de ben al principi de ser regidor, i veient de 
prop com actuava el meu alcalde d’aleshores, 
ja vaig saber que d’alcalde, se n’és. I se n’és 
les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, 
sense cap parada, sense cap parèntesis. 

En el moment que acceptes posar-te al 
capdavant d’un ajuntament com el nostre, 
el poble passa a ser la prioritat de la teva 
responsabilitat i, com el poble són les 
persones, acceptes estar a disposició dels 

veïns i veïnes per tot allò que necessitin, i si 
és possible, en el moment que ho necessitin.
I és per això, i amb la meva voluntat d’estar 
al costat de les persones, tasca que la meva 
manera de ser tan propera em posa més 
fàcil, que després de la pregunta que em van 
fer, vaig creure oportú fer una matisació. Ser 
alcalde és ser el vostre alcalde. Ser alcalde és 
ser l’alcalde de Riudoms. Sense aquest matís 
darrere, l’expressió “ser alcalde” perd tot el 
sentit, ja que aquesta figura no existiria sense 
una vila o una ciutat, i aquesta no existiria 
sense veïns i veïnes que la conformin. 

Així doncs, considero que la meva tasca a 
l’Ajuntament és representar a tot el poble de 
cara enfora i estar al servei de tots i totes 
vosaltres de cara endins. Per aquest motiu, 

us demano que 
continueu fent-me 
arribar les vostres 
inquietuds en relació 
al municipi per poder 
donar una resposta, 
els suggeriments per 
fer funcionar millor el 

nostre poble, les queixes necessàries per fer 
canvis cap a positiu i les vostres propostes 
de millora. Només així, fent-nos arribar la veu 
de tots i totes, escoltant-nos i compartint els 
nostres pensaments sobre el poble, podrem 
arribar a millorar, encara més, el nostre 
Riudoms. 

 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Ser alcalde és ser 
el vostre alcalde 
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En marxa les actuacions 
d’arranjament dels efectes de l’aiguat

Governació

Dies després de l’aiguat del 22 d’octubre, l’Agència Catalana de l’Aigua va començar els 
treballs per reparar i netejar les zones més danyades per l’episodi de pluges intenses: el 
barranc de la Cambra, el de Santa Eulàlia i la riera de Maspujols.

El diumenge 10 de novembre, es van celebrar 
les Eleccions al Congrés dels Diputats. A 
Riudoms, la participació va ser d’un 71,28 
% i els resultats van ser els següents:
Cens   4607   
Votants  3284

ERC    942
JxCAT   853
PSC   401
CUP   257
En Comú Podem  250
VOX   206
PP   163
Cs   119
Altres   49
Vots en blanc 21
Vots nuls  23

Resultats de les Eleccions Generals
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Governació

Commemoració per a l’eliminació 
de la violència cap a les dones
Les regidores de l’Ajuntament de Riudoms van llegir, el dilluns 25 de novembre, el Manifest 
unitari amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. El 
mateix dia, va tenir lloc una xerrada sobre la violència de gènere i un taller pràctic d’autodefensa 
personal organitzats per l’ABS Riudoms.

L’alcalde i la 1a tinenta d’alcalde 
participen a una formació d’igualtat

Igualtat

L’alcalde Sergi Pedret i la 1a tinenta d’alcalde, 
Núria Mas, van assistir, el 5 de novembre, a 
una sessió de formació sobre les polítiques 
d’igualtat de gènere en l’àmbit local organitzada 
pel Consell Comarcal del Baix Camp per als 
càrrecs electes de la comarca. 

L’objectiu d’aquesta formació és proporcionar 
eines per identificar i gestionar les diferències 
i les desigualtats per raó de gènere, així com 
conèixer la legislació existent en matèria de 
polítiques d’igualtat i conscienciar sobre el 
paper de les administracions públiques en les 
polítiques d’igualtat.
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Cultura

La Biblioteca Antoni Gaudí acollirà 
el fons de la Societat d’Onomàstica

El dilluns 2 de desembre, l’alcalde Sergi Pedret i el president de la Societat d’Onomàstica, el Sr. 
Emili Casanova, van signar el conveni de col·laboració perquè la Biblioteca Antoni Gaudí aculli el 
fons bibliogràfic d’aquesta entitat. El fons, de caràcter especialitzat, està format per publicacions 
i documents de l’àmbit de la toponímia i l’antroponímia. Aquesta cessió permetrà que el fons sigui 
consultable i prestable a tots els usuaris i usuàries del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Es lliuren els Premis Arnau de 
Palomar 2019
El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Riudoms, va lliurar, el divendres 15 de 
novembre, els Premis Arnau de Palomar 
2019 en les diferents modalitats i el Premi 
Rosa dels Vents.

L’acte va estar presidit per M. José Figueras 
Salvat, magnífica rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili, i va estar acompanyada per 
l’alcalde Sergi Pedret. La vetllada va finalitzar 
amb un sopar per a totes les persones 
premiades i acompanyants a la Sala Multiús.
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Cultura

La Biblioteca Antoni Gaudí ha iniciat la segona 
edició del programa “Lecxit. Lectura per a l’èxit 
educatiu” amb la participació de sis infants que 
es trobaran una hora a la setmana amb els 
seus mentors i les seves mentores fins al maig.

L’alumnat de l’Escola Municipal de Música va 
oferir, el 21 de novembre, un concert a la 
Llar de Jubilats per celebrar el dia de Santa 
Cecília, patrona dels músics.

El divendres 29 de novembre, una quinzena 
de joves va participar, a la Biblioteca Antoni 
Gaudí, en l’activitat “Brossa breakout: el 
secret de l’artista” a càrrec de Teresa Saborit 
per commemorar l’Any Joan Brossa. 

El mes de novembre ha arrencat una nova 
edició dels tallers de formació teatral, “Teatre 
creatiu”, per aprendre treballar les emocions 
a l’escenari a càrrec de Carles Bigorra. 

Concert de Santa 
Cecília

Segona edició del 
programa Lecxit

Formació sobre 
teatre creatiu

Celebració de 
l’Any Brossa
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Jornada de portes obertes al 
nou Centre d’entitats i formació 
“Les Escoles Velles”

Dinamització Social

El dissabte 16 de novembre va tenir lloc la jornada de portes obertes del Centre d’entitats i 
formació «Les Escoles Velles» perquè els veïns i les veïnes de Riudoms poguessin conèixer 
aquest nou espai que ha començat a funcionar aquesta tardor. 

La jornada va començar amb un espectacle infantil a càrrec de la companyia Set de So i amb una 
xocolatada popular. I, a la sala de conferències del nou espai, l’assessor educatiu Joan Carles 
Folia va fer la xerrada «La millor versió de tu mateix». A més, les entitats locals que disposen 
d’un espai al Centre van oferir tallers, mostres, exposicions i activitats diverses. 

V
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Núria
Mas
Folch

Regidora de l’àrea 
de Dinamització 
Social

Donar suport a les entitats

El teixit associatiu del nostre poble és un dels 
pilars fonamentals de l’activitat lúdica, esportiva, 
cultural i social que duem a terme al llarg de l’any 
a Riudoms, ja sigui des d’entitats històriques 
creades fa desenes, i fins i tot centenars d’anys, 
com des de noves entitats que neixen cada any 
amb iniciatives prometedores.

És per això que, des de l’Ajuntament de Riudoms, 
tenim ganes de continuar donant suport a les 
associacions del municipi. En aquesta legislatura, 
volem prioritzar diverses accions encarades a 
millorar aquest suport per poder donar resposta a 
les necessitats de cadascuna de les entitats. 

En primer lloc, posar a la seva disposició un 
espai per a dur a terme les seves activitats en un 
equipament municipal. Aquesta acció s’ha iniciat 
amb l’estrena del Centre d’Entitats i Formació Les 
Escoles Velles i de l’edifici Espai Teatre a l’antiga 
llar de jubilats, de manera que en els propers anys 
totes les entitats que ho requereixin puguin tenir 
el seu espai.

En segon lloc, posar a disposició un treballador 
municipal com a figura de referència per 
l’acompanyament i assessorament a les entitats 
en relació amb l’Ajuntament, ja sigui en termes 
administratius com d’organització d’esdeveniments. 

Finalment, des de l’equip de govern treballarem per 
millorar la difusió de les activitats de les entitats 
integrant-les en les programacions festives i 
informant-les a través dels canals municipals. 

Un impuls al teixit associatiu 
local i a la formació

Un dels grans objectius de l’equip de 
govern, ja iniciat en la legislatura anterior, 
era rehabilitar l’edifici de les Escoles Velles i 
destinar-lo a les entitats de Riudoms perquè 
tinguessin un espai propi on poguessin 
desenvolupar les seves activitats. 

Les entitats que desenvolupen les seves 
activitats a les «Escoles Velles» són: l’Esplai 
del Casal Riudomenc, a la planta baixa, i a 
la primera planta, la Revista L’Om, l’AMPA 
Escola Beat Bonaventura Gran, Tallers de 
Colors, Vol i Boixet, l’AMPA Institut Joan 
Guinjoan i l’Associació de dones “Bella Llar”. 

A més a més, l’edifici disposa d’una cuina 
i aules destinades als cursos, tallers 
i xerrades que organitza la Regidoria 
d’Educació i Formació. Al primer pis, compta 
amb una sala de conferències amb capacitat 
per a més de 100 persones, d’ús municipal 
i també a disposició de totes les entitats i 
associacions de Riudoms. 

La posada en funcionament d’aquest edifici 
és una de les primeres actuacions de 
l’Ajuntament de Riudoms en l’aposta que 
recull el Pla de Govern d’impulsar el teixit 
associatiu i donar suport a les entitats locals. 

V
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Festes del Beat Bonaventura 
Gran

Festes
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Festes

El divendres 22 de novembre, l’Escola Beat Bonaventura va celebrar el seu 40è aniversari amb 
una gran festa per a l’alumnat i les seves famílies. A l’acte, hi van participar els antics directors 
i directores del centre, així com l’alcalde Sergi Pedret i l’actual directora Lourdes Navarro.

L’Escola Beat Bonaventura celebra 
el seu 40è aniversari

La regidora de Festes, Verònica Torres, i l’alcalde 
Sergi Pedret van assistir a l’acte d’inauguració de 
l’exposició “La gent gran de Riudoms” a càrrec de 
Josep Anton Carranza.

Les festes en honor al Beat Bonaventura Gran van 
finalitzar amb un espectacle pirotècnic acompanyat 
de música a la plaça de l’Arbre.
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Un grup de persones nouvingudes de Riudoms va participar, durant tres dies a la Casa de 
Cultura, en una formació bàsica de coneixements laborals, en el marc del Servei de Primera 
Acollida Comarcal, que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp amb l’objectiu que puguin 
aprendre unes habilitats i uns coneixements bàsics per adquirir autonomia.

Persones nouvingudes a Riudoms 
reben formació per buscar feina

Educació i Formació

Els avis i les àvies residents a la Residència 
L’Onada Riudoms van visitar, el dimecres 
27 de novembre, la Llar d’Infants Municipal 
“Picarols” per compartir un matí de jocs 
amb els i les alumnes de P2.

Aquesta iniciativa intergeneracional, 
fomenta una jornada agradable i enriquidora 
de trobada i companyia entre els més grans 
i els petits. 

Avis i àvies de 
la Residència 
L’Onada visiten
la Llar d’Infants
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L’alcalde Sergi Pedret va acompanyar, el 27 
de novembre, la família Rovira-Ferré al Palau 
de la Generalitat en l’acte de lliurament dels 
Premis Nacionals d’Establiments Comercials 
Centenaris que, en aquesta edició, han 
distingit la Pastisseria Rovira de Riudoms 
pels seus 193 anys d’història. 

El diumenge 10 de novembre, les 
instal·lacions de la Cooperativa Agrícola de 
Riudoms van acollir l’edició d’enguany de la 
Festa de l’Oli Nou.

Aquest esdeveniment s’ha consolidat al llarg 
dels anys com un aparador de promoció d’un 
dels productes més importants que ofereix 
Riudoms, l’oli. 

En el marc d’aquesta festa, també es va fer 
la Trobada d’intercanvi de plaques de cava.

Distinció per a la 
Pastisseria Rovira 
de Riudoms

Promoció Econòmica

El dimarts 5 de novembre, va tenir lloc un 
curs sobre tècniques de venda emocional 
per als comerciants de Riudoms, organitzat 
per la regidoria de Comerç Local i la Cambra 
de Comerç, Indústria i Navegació de Reus. 
L’objectiu del curs era oferir eines per detectar 
i generar emocions i sentiments en la clientela.

Curs de venda 
emocional per als 
comerços locals

La Festa de l’Oli Nou, una festa 
de promoció del producte local
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Un Govern que treballa per al poble

Després de sis mesos des de l’inici de la legislatura, l’equip de Govern continua treballant 
amb l’objectiu de millorar el benestar dels riudomencs i les riudomenques. Aquesta feina es 
fa des de diferents vessants: des de les tasques del dia a dia ja siguin programades o sobre-
vingudes, des de la execució dels punts del programa de Govern pels propers 4 anys i des de 
la projecció estratègica del Riudoms del futur. 

Els regidors i regidores de l’equip de Govern inverteixen la gran part del seu temps en el 
desenvolupament de les feines que fan que el poble tiri endavant dia rere dia: garantir el cor-
recte funcionament dels serveis i equipaments municipals, l’atenció a les persones i entitats 

i  la organització d’esdeveniments i activitats del calendari anual: els cursos de formació, els 
programes socials, el projecte “Viles Florides”, la Festa Major de Sant Jaume i la Festa del 
Beat, la Jornada Riudoms Jove, l’organització de la Fira, etc. A més, s’han posat en marxa 
nous projectes com la “Bona Brossa”, la incorporació de la Gastrofira al recinte firal, la po-
sada en funcionament del Centre d’Entitats i Formació Les Escoles Velles, la adhesió a la 
Setmana de la Mobilitat o la gestió per convertir la Biblioteca en la seu del fons de la Societat 
d’Onomàstica de Catalunya. 

A les tasques habituals, cal sumar-hi els factors sobrevinguts, com les condicions meteorolò-

Opinió dels Grups Municipals

Per molts anys, Escola Beat Bonaventura!

El 1979, just fa 40 anys i coincidint amb les festes del Beat, es van inaugurar les actuals 
instal·lacions de l’Escola Beat Bonaventura. Primer de tot, felicitats per aquests 40 anys! 
Han estat quatre dècades de bona feina d’escola pública, reconeguda amb diversos 
premis. Això és fruit de la tasca del professorat -mai prou valorada- i també dels pares 
i mares dels alumnes.

En aquest punt val la pena aturar-se i reconèixer el bon moment pel qual passen les AMPES 
de les dues escoles, de l’institut i de la llar d’infants de Riudoms. Fan una feina altruista 
de millora continua: cursos, projectes educatius, impuls dels patis, etc. Sense anar més 
lluny, l’AMPA de l’escola del Beat treballa actualment per la millora de la biblioteca i la 

reforma dels lavabos. Un altre tema que és sobre la taula tant de l’AMPA del Beat com 
del Cavaller Arnau és la situació del menjador escolar. L’objectiu és millorar-ne la gestió, 
augmentar la quantitat de monitors i la seva formació i potenciar-lo com a espai educatiu. 

Per treballar aquest i d’altres temes és clau impulsar el Consell Escolar Municipal, on 
hi són representats pares, mares, professorat, Ajuntament, etc. Cal convertir-lo en un 
espai per aportar idees, prendre decisions i generar col·laboració entre centres.

De fet, des d’una visió republicana, el nostre propòsit ha de ser convertir Riudoms en un 
municipi educador. Dit d’una altra manera, que els valors cívics es percebin en múltiples 

Nota de la redacció: per aquest número, no s’ha rebut l’article d’aquest grup 
municipal, per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.

Nota de la redacció: per aquest número, no s’ha rebut l’article d’aquest grup 
municipal, per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.
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Un Govern que treballa per al poble

i  la organització d’esdeveniments i activitats del calendari anual: els cursos de formació, els 
programes socials, el projecte “Viles Florides”, la Festa Major de Sant Jaume i la Festa del 
Beat, la Jornada Riudoms Jove, l’organització de la Fira, etc. A més, s’han posat en marxa 
nous projectes com la “Bona Brossa”, la incorporació de la Gastrofira al recinte firal, la po-
sada en funcionament del Centre d’Entitats i Formació Les Escoles Velles, la adhesió a la 
Setmana de la Mobilitat o la gestió per convertir la Biblioteca en la seu del fons de la Societat 
d’Onomàstica de Catalunya. 

A les tasques habituals, cal sumar-hi els factors sobrevinguts, com les condicions meteorolò-

giques del passat mes d’octubre. En situacions excepcionals com la dels aiguats o la ventada, 
l’equip de Govern va gestionar l’emergència des del primer minut, coordinant i acompanyant 
a peu de carrer a la Guàrdia Urbana i als treballadors de la Brigada per garantir la seguretat 
i el restabliment de la normalitat al nostre poble. 

Finalment, i també de vital importància, aquests mesos l’equip de Govern ha treballat amb 
la planificació de la legislatura per garantir el compromís amb el poble a través del programa 
electoral, sempre tenint en compte una visió estratègica a llarg termini pel Riudoms dels 
propers anys. 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Per molts anys, Escola Beat Bonaventura!

reforma dels lavabos. Un altre tema que és sobre la taula tant de l’AMPA del Beat com 
del Cavaller Arnau és la situació del menjador escolar. L’objectiu és millorar-ne la gestió, 
augmentar la quantitat de monitors i la seva formació i potenciar-lo com a espai educatiu. 

Per treballar aquest i d’altres temes és clau impulsar el Consell Escolar Municipal, on 
hi són representats pares, mares, professorat, Ajuntament, etc. Cal convertir-lo en un 
espai per aportar idees, prendre decisions i generar col·laboració entre centres.

De fet, des d’una visió republicana, el nostre propòsit ha de ser convertir Riudoms en un 
municipi educador. Dit d’una altra manera, que els valors cívics es percebin en múltiples 

activitats i projectes, més enllà de la pròpia escola. Això requereix una aposta ferma 
per l’escola pública, de qualitat i catalana. És així com garantirem el progrés i la cohesió 
social.

Impulsar el model de municipi educador està a les mans de l’Ajuntament de Riudoms. Se 
l’ha de creure i destinar-hi recursos. A tots ens agraden les festes, però cal racionalitzar 
la despesa que s’hi dedica i, per contra, destinar més recursos a projectes educatius que 
donaran fruits a mig i llarg termini. Els grans beneficiats en seran les nostres filles i fills.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms
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