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Per un Riudoms més sostenible
Escrit de l’Alcalde

Una de les línies 
estratègiques de 
l’Ajuntament és la millora 
de la sostenibilitat al nostre 
municipi. És per això que 
es vol donar prioritat a 
les accions relacionades 
directament amb les 
qüestions mediambientals, 

sempre pensant en el benestar dels riudomencs 
i riudomenques d’avui, però també els de demà. 

El desenvolupament sostenible va relacionat 
directament amb tres eixos: el medi ambient, 
l’economia i la societat. Tenint en compte aquest 
fet, durant els últims anys des de l’Ajuntament, 
s’han tirat endavant diverses iniciatives.

Després que l’octubre 
del 2014 el Plenari de 
l’Ajuntament aprovés 
adherir-se al Pacte 
d’Alcaldes i alcaldesses 
proposat per la Comissió 
Europea amb el 
compromís d’acceptar 
la responsabilitat dels 
governs locals de 
combatre l’escalfament 
global, l’any 2016 es va 
redactar el Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible (PAES) de Riudoms.
 
Aquest Pla ve determinat per cinc eixos, 
com l’eficiència energètica, les energies 
renovables, la mobilitat, els residus i el foment 
del producte local. I en aquestes línies, s’han 
realitzat accions des de l’Ajuntament com:

• La substitució de làmpades de l’enllumenat 
públic per LED per millorar l’eficiència 
energètica.

• Actualment, en la línia d’energies 
renovables, s’està treballant en la implantació 
de bonificacions en les llicències d’obres 
i impostos d’habitatges que comptin amb 
instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic. 
• Dins la mobilitat, s’han creat aparcaments 
per bicicletes en el marc de la campanya 
Riudoms Pedala pel foment de l’ús de la 
bicicleta com a mitjà de transports dins el 
municipi.
• En el camp del tractament de residus, 
recentment s’ha iniciat la campanya La Bona 
Brossa per fomentar l’augment de la recollida 
selectiva del nostre municipi, donant-li un 
valor social.
• L’organització d’actes gastronòmics, com 
la Fira de l’Avellana, per promocionar el 
producte local. 

Aquests punts són 
alguns exemples 
d’accions, totes 
elles proposades en 
el PAES, que s’han 
executat recentment.
 
És evident que la 
responsabilitat de 
convertir Riudoms 
en un municipi més 
sostenible no recau 

només a l’Ajuntament, sinó també als veïns 
i veïnes del nostre poble. Així, us convidem 
a participar activament a les iniciatives que 
es van tirant endavant, ja que aquesta és la 
manera de tenir un millor Riudoms avui, però 
sobretot, un millor Riudoms per demà. 

 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Una de les línies 
estratègiques de 

l’Ajuntament és la millora 
de la sostenibilitat al 

nostre municipi
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El projecte social “La Bona Brossa” 
arriba a les cases de Riudoms

Serveis Públics

Durant el mes de desembre, l’alcalde Sergi 
Pedret i el regidor de Serveis Públics, Josep 
M. Bages, juntament amb els col·lectius 
que treballen per la lluita contra el càncer 
a Riudoms, han informat els veïns i veïnes 
de Riudoms sobre el projecte social “La 
Bona Brossa”. 

En les tres reunions informatives que s’han 
fet a diferents zones del municipi, s’ha 
explicat el projecte i s’ha distribuït un lot 
format per un cubell i bosses de recollida 
orgànica, un imant de nevera, i sacs de 
recollida selectiva d’envasos, vidre i paper 
per a cada habitatge.

Una de les primeres actuacions que es va 
fer en la campanya “La Bona Brossa” per 
a fomentar la recollida selectiva va ser la 
modificació de les bateries de contenidors 
aeris durant el mes de juliol. Actualment, 
Riudoms compta amb un total de 29 
bateries de contenidors complertes, és 
a dir, que disposen de les cinc fraccions 
de recollida, de les quals 18 són aèries, 
amb nous models de contenidors i nova 
retolació, i 11 són soterrades ja existents 
des de fa uns anys. 

Aquells veïns i veïnes que vulguin disposar a casa seva del lot amb el 
material per al reciclatge de La Bona Brossa, poden recollir-lo a l’OAC 
de l’Ajuntament gratuïtament. 
#labonabrossariudoms | www.labonabrossa.cat

Ara, a Riudoms amb La bona 
brossa plantem cara al càncer
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Serveis Públics

Els residus reciclables que llancem correctament 
als contenidors de recollida selectiva 

tenen valor econòmic perquè són 
matèries primeres.

En canvi, si aquests residus es llancen 
incorrectament al contenidor de 

la fracció resta, el seu tractament 
representa una despesa econòmica.

> Com funciona al nostre municipi?
“La Bona Brossa” és un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Baix Camp, l’empresa 
SECOMSA i l’Ajuntament de Riudoms per fomentar la recollida selectiva al nostre municipi. Si 
s’aconsegueix incrementar el percentatge de residus de recollida selectiva, aquest augment 
suposarà un estalvi econòmic per a Riudoms que podrà destinar a un projecte social. El 
projecte, que va ser escollit per un grup d’alumnes de l’INS Joan Guinjoan, es focalitza en 
l’ajuda a la lluita contra el càncer, fomentant la investigació i la prevenció d’aquesta malaltia i 
millorant l’atenció a les persones afectades i a les seves famílies a través de les associacions o 
col·lectius que treballen per la lluita contra el càncer a Riudoms. Aquestes entitats, com són la 
Lliga Contra el càncer, Em dones força, i una persona representant del Servei d’Epidemiologia 
i recerca contra el càncer de l’Hospital Sant Joan de Reus, seran el pilar del grup tractor que 
impulsarà la campanya per conscienciar la població.

> On som i on 
volem arribar? 37% 60%

Aquest és el percentatge 
que s’obté, actualment, de 

recollida selectiva a Riudoms.

Aquest és el percentatge que 
es vol aconseguir amb el 

projecte de “La Bona Brossa”. 

> Troba la bateria de contenidors 
més a prop de casa teva!
Escaneja aquest codi QR i consulta el plànol amb la localització de les 
bateries de contenidors a Riudoms. 
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La regidora de Seguretat Ciutadana, Núria 
Mas, i l’alcalde Sergi Pedret es van reunir, a 
principis de desembre, amb el cos d’agents 
rurals i de Mossos d’Esquadra per planificar 
accions de seguretat, juntament amb la 
Guàrdia Municipal. 

Les diferents mesures adoptades van ser 
reunions amb veïns i veïnes de la urbanització 
Molí d’en Marc i amb propietaris i propietàries 
dels comerços locals; augment dels controls 
o duplicitat de torns per part dels agents 
de la Guàrdia Municipal; distribució d’un 
díptic informatiu amb consells de seguretat 
a les cases; així com més presència dels 
Mossos d’Esquadra en zones residencials i 
comercials de Riudoms.

L’Ajuntament de Riudoms ha demanat acollir-
se a la línia de subvencions per a inversions del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 
per al període 2020-2024 aprovades pel 
Departament de Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, en la qual ha presentat el projecte 
de rehabilitació de la segona planta del Centre 
d’entitats i formació “Les Escoles Velles”, per 
tal de deixar-lo rehabilitat en la seva totalitat. 
Aquest projecte inclou la millora de la coberta 
i substitució de tancaments de la segona 
planta, així com les proteccions solars de tota 
la façana sud i la rehabilitació de la segona 
planta, que es redistribueix per destinar-hi un 
espai de dinamització econòmica. Aquestes 
actuacions s’han dissenyat tenint en compte 
el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 
del municipi.

L’Ajuntament de Riudoms s’acull a 
la subvenció del PUOSC

Reunions de seguretat amb els 
veïns i els comerços locals

Governació

Seguretat Ciutadana
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Promoció Econòmica

Campanya de promoció del comerç 
local durant les Festes de Nadal
En el marc de la campanya de promoció “Per Nadal, compra al comerç local!”, van tenir lloc el 
14è Mercat de Nadal i 2n Mercat d’Artistes, el cap de setmana del 14 i 15 de desembre, on van 
participar diversos comerços i entitats locals, i el sorteig de la Cistella de Nadal del Comerç 
Local formada per obsequis de cinquanta establiments de Riudoms. 

L’home dels nassos va ser l’encarregat de treure, el 31 de desembre, la butlleta guanyadora, 
que va ser per a la Sra. Maite Jové. A més, aquest any, es van sortejar 10 premis entre totes 
les persones que van assistir al sorteig de la plaça de l’Església. 
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S’inaugura la Ruta Gaudí Riudoms,
una ruta per conèixer els orígens 
d’Antoni Gaudí

Promoció Turística

El diumenge 15 de desembre, es va estrenar 
la Ruta Gaudí Riudoms, promoguda per la 
Regidoria de Promoció Turística, amb un 
recorregut pels carrers del centre històric, 
acompanyat del gegant Gaudí que celebrava el 
seu 20è aniversari.

La Ruta Gaudí Riudoms està formada per 12 
panells informatius, col·locats en diferents 
espais del nucli antic de Riudoms, que endinsen 
el visitant en els elements de l’entorn natural i 

de la infància de Gaudí que van inspirar la seva 
obra. Cada panell té un disseny diferenciat i 
està dedicat a un aspecte del món gaudinià: 
la natura, les formes i el volum, el trencadís, 
l’originalitat i la inspiració, l’equilibri, l’espai, la 
llum, i Riudoms. 

Així mateix, la Ruta Gaudí Riudoms disposa 
d’una pàgina web d’informació que inclou els 
panells i un mapa de la ruta per descarregar 
[https://rutagaudiriudoms.cat/]. 
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Inma
Parra 
Hipólito

Regidora de l’àrea 
de Promoció 
Municipal

Apostem per la promoció turística

Fa temps era impensable imaginar que un poble 
com Riudoms podria treballar en l’àrea de turisme, 
però en els últims anys, el turisme de proximitat 
ha fet donar la volta a aquesta idea i donar sortida 
a propostes culturals, d’entorn i gastronòmiques 
que obren el ventall de possibilitats turístiques a 
municipis com el nostre.

Fa anys doncs, quan estava cursant els estudis 
de turisme, no m’imaginava que Riudoms arribés 
a plantejar-se fermament apostar per la promoció 
turística del municipi, havent redactat un Pla de 
Dinamització i Competitivitat Turística. I menys 
encara, que l’atzar, el destí i la confiança dels veïns 
em portarien a exercir de responsable d’aquesta 
regidoria en el moment de desenvolupar-lo. 

Així que ara és el moment. Ara hi creiem. Ara 
tenim un pla estratègic i ara estem preparats per 
treballar-hi.

Treballar pel turisme és aconseguir visitants, però 
el més important és aconseguir la sensació positiva 
que s’emporten aquests visitants després de viure 
i conèixer un destí. Treballar pel turisme és crear 
l’expectativa al turista i aconseguir que després 
marxi amb la satisfacció d’haver-la superat. 

En aquest butlletí, hi trobareu la campanya del 
Comerç Local per Nadal i dues activitats inaugurades 
pel turisme, però no ens aturarem aquí. Des de l’equip 
de Govern de l’Ajuntament seguirem treballant per 
mantenir i impulsar noves propostes en benefici del 
turisme i de la dinamització de Riudoms.

Riudoms s’adhereix a la ruta 
cicloturística de l’oli del Baix Camp

Riudoms, com a municipi productor d’oli, s’ha 
adherit a la Ruta de l’Oli del Baix Camp. La 
iniciativa es va presentar el 4 de desembre al 
Consell Comarcal del Baix Camp i on va assistir 
la regidora de Promoció Turística i Econòmica, 
Inma Parra, en representació del nostre poble. 

La Ruta de l’Oli consisteix en un itinerari 
cicloturístic pels camins del Baix Camp que 
travessa set municipis productors d’oli i que 
formen part de la DOP Siurana: Riudoms, Reus, 
Montbrió del Camp, Vilanova d’Escornalbou, 
Mont-roig del Camp, Cambrils i Vinyols i els 
Arcs. Durant el recorregut, es pot gaudir dels 
camps d’oliveres, avellaners i garrofers i dels 
conreus d’horta del Baix Camp.

La ruta és apte per a tot tipus de ciclistes, té 
una distància de 49 km i, al ser circular, es pot 
iniciar des de qualsevol dels pobles participants. 
L’itinerari està marcat amb senyals direccionals 
i amb plaques identificades amb el logo de la 
Ruta de l’Oli. A Riudoms, la sortida és al camí 
dels Sardans i també al camí dels Molins Nous. 

Podeu descarregar-vos el tríptic informatiu de 
la Ruta de l’Oli a la pàgina web www.riudoms.
cat i també trobareu exemplars a l’OAC de 
l’Ajuntament de Riudoms.
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L’home dels nassos
Pastorets
Patges Reials
Reis
nadales escola música
llar infants
parc infantil
concert reis 

Unes festes de Nadal plenes de màgia, il·lusions i desitjos

Festes
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Unes festes de Nadal plenes de màgia, il·lusions i desitjos

Festes
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Riudoms aconsegueix prop de 
9.000 € per a la Marató de TV3

Salut

Riudoms ha aconseguit recaptar 8.874,48 euros que es destinaran a l’edició d’enguany de La 
Marató de TV3 dedicada a les malalties minoritàries. Les diferents activitats organitzades, en 
el marc del Mercat de Nadal i les Festes de Nadal, van recaptar un total de 4.737,61 euros. Les 
activitats que han organitzat diverses entitats del poble, com són la Llar d’Infants Picarols, l’AMPA 
Escola Beat Bonaventura, l’Associació de Dones Bella Llar, l’AMPA Escola Cavaller Arnau, l’Esplai 
del Casal Riudomenc i el Club Pàdel i Tennis Riudoms, van reunir un total de 4.136,87 euros. A 
aquesta quantitat, falta sumar-hi l’activitat de l’entitat Club Patí Riudoms prevista pel febrer.

Les diferents activitats que van tenir lloc durant el 
Mercat de Nadal van recaptar 3.262,61 €.

La representació d’El conte dels Pastorets, del 
diumenge 22 de desembre, va aconseguir 1.475 €. 

Premis del Concurs de Pessebres 2019
Lleure

El jurat del Concurs de Pessebres 2019, constituït pel guanyador de l’any passat i per 
membres de les AMPA de l’Escola Beat Bonaventura, de l’Escola Cavaller Arnau i de l’INS 
Joan Guinjoan, va acordar per unanimitat els següents pessebres guanyadors:

Millor Pessebre (modalitat adult)
Antonia Ortiz Rodríguez

Millor pessebre (modalitat infantil)
Roger Nogués Llop

Millor pessebre (modalitat aparador)
Anton Mas Corts

Premi a l’originalitat
Aleix Descarrega Gómez

Les persones guanyadores van recollir els 
premis de la mà de SSMM els Reis d’Orient.
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Jornada de portes obertes al nou 
Espai Teatre

Cultura

En el marc del Mercat de Nadal, es va dur a terme una jornada de portes obertes al nou Espai 
Teatre situat a la segona planta de l’edifici de l’Antiga Llar de Jubilats. Aquest espai s’ha rehabilitat 
i adequat per a les entitats locals de teatre com són Gaudi’m Musicals, Dramèdia Teatre i el Grup 
Independent d’Art, seguint amb la voluntat de l’Equip de Govern de destinar un espai a les entitats 
locals. A la vegada, també acull els tallers de formació sobre teatre que realitza l’Ajuntament, així 
com el curs de sardanes. Durant la jornada, les entitats van ensenyar els seus espais al públic 
visitant i el grup Dramèdia Teatre va realitzar una visita teatralitzada. 

El Curs bàsic de fotografia pràctica va realitzar 
una sortida per aprofundir en les tècniques 
fotogràfiques en espais exteriors, com a punt 
final a la formació que ha tingut lloc fins al 
desembre a càrrec de Mateu Salvat. 

L’alcalde i vicepresident del Consell Comarcal 
del Baix Camp, Sergi Pedret, va lliurar els 
diplomes a l’alumnat en l’acte de cloenda dels 
cursos d’informàtica, que ofereix el Punt Òmnia 
Baix Camp a Riudoms.

Finalitzen els cursos de fotografia 
pràctica i els d’informàtica

Formació
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La promoció del nostre municipi com a eix prioritari

Una de les apostes de l’actual equip de govern es focalitza en la promoció del nostre poble 
de portes enfora. L’objectiu és fer un Riudoms atractiu turísticament a partir d’accions 
concretes que giren entorn de les potencialitats que té el nostre municipi, com la figura 
de l’arquitecte Antoni Gaudí o la gastronomia i el producte de la terra. La voluntat del Go-
vern de Junts per Riudoms durant aquesta legislatura és doncs, desenvolupar les accions 
prioritàries que recull el Pla de dinamització i competitivitat turística del municipi, el qual 
va ser redactat a finals de l’anterior mandat.

Sota aquest objectiu, el passat mes de desembre, es va presentar al poble la Ruta Riu-

doms Gaudí, una de les primeres accions proposades en el Pla que s’han posat en marxa. 
La Ruta, que parla de l’infant Gaudí i l’entorn rural que el va inspirar en la seva obra, està 
pensada per actuar de relat turístic de Riudoms i a més, per fer recórrer els carrers del 
nucli antic del nostre poble. D’aquesta manera, es dona un valor afegit al cor de la vila, 
donant rellevància als edificis més significatius sota un fil argumental captivador degut a 
l’interès turístic que genera el famós arquitecte. 

Per altra banda, el relat que es va creant a partir del nen Gaudí i la natura que l’envoltava 
donen rellevància a l’entorn rural i agrícola del nostre municipi, posant també en joc el 

Lluitem per la millora del transport públic

Durant els darrers mesos hem vist com els mitjans de comunicació parlaven del canvi de 
tarifes del metro de Barcelona. Paradoxalment, si preguntem a una persona de Riudoms 
sobre el transport públic, probablement ens sabrà explicar millor l’ús de la nova T-Casual que 
no pas el funcionament i les problemàtiques del transport públic a les nostres comarques.

Aquest és un fet que contrasta amb la necessitat de moltes persones, de Riudoms i també 
dels municipis propers, d’utilitzar el transport públic per anar a treballar i/o estudiar, 
desplaçar-se a l’hospital o bé accedir a alternatives d’oci i compres no disponibles al 
nostre municipi.

En el cas dels joves, tal i com vam exposar durant la campanya electoral, la freqüència 
i els horaris de la línia d’autobús és insuficient o bé no s’adapta adequadament per anar 
i tornar de classe amb puntualitat, especialment si els estudis es realitzen a Tarragona. 
Aquest fet propicia que sovint, els joves que s’ho poden permetre, hagin d’utilitzar un 
mitjà de transport particular o bé compartir trajecte amb altres persones que en tinguin.

Pel que fa a les riudomenques que treballen a ciutats com Reus o Tarragona, les 
casuístiques són diverses però és evident que un increment de freqüències i unes tarifes 
assequibles seria un gran avenç per a aquelles persones que no poden (o no volen) 

Opinió dels Grups Municipals

I si ampliem la Guàrdia Municipal? 

Aquest article que llegiu el vam escriure el desembre passat, just després d’un seguit 
de robatoris en cases i comerços de Riudoms. En aquell moment els regidors d’Esquerra 
vam parlar personalment amb diversos dels afectats, ja que en situacions com aquestes 
el mínim imprescindible és ser a prop de les persones que ho passen malament. 

Més enllà d’això, però, els regidors estem obligats a buscar solucions a les mancances 
que tenim com a poble. Per això posem sobre la taula una proposta que ja vam fer la 
darrera campanya electoral: ampliar la Guàrdia Municipal, que a dia d’avui compta amb 
onze agents. És una xifra reduïda, que posa les costures al límit quan hi ha qualsevol 
baixa o quan alguna de les places queda vacant. De fet, molt sovint els guàrdies han de 

sortir a patrullar sols, i allò desitjable seria que ho fessin de dos en dos. A més, acumulen 
una gran quantitat d’hores extraordinàries, cosa que evidencia una falta d’efectius.

Crear una nova plaça de Guàrdia Municipal tindria un cost d’uns 30.000 euros anuals, 
amb la seguretat social inclosa. És una xifra del tot assumible per Riudoms. Per què, 
aleshores, el govern no ho fa? 

Els diners de què disposa qualsevol ajuntament són limitats. Això fa que s’hagi de tenir molt 
clar en què ens els gastem. Ho hem apuntat altres vegades: a tots ens agraden les festes, 
però cal racionalitzar la despesa que s’hi dedica. No podem abocar la gent a contractar 

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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La promoció del nostre municipi com a eix prioritari

doms Gaudí, una de les primeres accions proposades en el Pla que s’han posat en marxa. 
La Ruta, que parla de l’infant Gaudí i l’entorn rural que el va inspirar en la seva obra, està 
pensada per actuar de relat turístic de Riudoms i a més, per fer recórrer els carrers del 
nucli antic del nostre poble. D’aquesta manera, es dona un valor afegit al cor de la vila, 
donant rellevància als edificis més significatius sota un fil argumental captivador degut a 
l’interès turístic que genera el famós arquitecte. 

Per altra banda, el relat que es va creant a partir del nen Gaudí i la natura que l’envoltava 
donen rellevància a l’entorn rural i agrícola del nostre municipi, posant també en joc el 

producte de la terra com a element de promoció.

Aquest és només un dels primers exemples de com Riudoms, pot anar esdevenint pro-
gressivament, un pol d’atracció pel turisme de proximitat, aprofitant la zona geogràfica 
on estem situats, entre mar i muntanya, i molt pròxims a punts turístics d’alta concur-
rència. L’Equip de Govern està compromès amb la promoció del municipi, pensant en els 
beneficis que aquest fet pot aportar tant en termes de dinamització del nucli antic així 
com de comerços, productors i restauradors locals. És per això que continuarà treballant 
en aquesta línia, convertint-la en un dels eixos prioritaris en els propers anys.

Lluitem per la millora del transport públic

En el cas dels joves, tal i com vam exposar durant la campanya electoral, la freqüència 
i els horaris de la línia d’autobús és insuficient o bé no s’adapta adequadament per anar 
i tornar de classe amb puntualitat, especialment si els estudis es realitzen a Tarragona. 
Aquest fet propicia que sovint, els joves que s’ho poden permetre, hagin d’utilitzar un 
mitjà de transport particular o bé compartir trajecte amb altres persones que en tinguin.

Pel que fa a les riudomenques que treballen a ciutats com Reus o Tarragona, les 
casuístiques són diverses però és evident que un increment de freqüències i unes tarifes 
assequibles seria un gran avenç per a aquelles persones que no poden (o no volen) 

utilitzar el cotxe o la moto.

Creiem que el nostre Ajuntament hauria de prendre la iniciativa, conjuntament amb els 
altres pobles del Baix Camp, d’instar la Generalitat per a millorar el transport públic 
de la zona. La CUP iniciarà aquesta tasca. Esperem tenir el suport d’altres formacions 
polítiques, especialment al Consell Comarcal, on hi ha representació de tres regidors 
riudomencs, dos dels quals formen part de grups polítics amb responsabilitats de govern.

Aquest article es va entregar el 17 de desembre de 2019.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

I si ampliem la Guàrdia Municipal? 

sortir a patrullar sols, i allò desitjable seria que ho fessin de dos en dos. A més, acumulen 
una gran quantitat d’hores extraordinàries, cosa que evidencia una falta d’efectius.

Crear una nova plaça de Guàrdia Municipal tindria un cost d’uns 30.000 euros anuals, 
amb la seguretat social inclosa. És una xifra del tot assumible per Riudoms. Per què, 
aleshores, el govern no ho fa? 

Els diners de què disposa qualsevol ajuntament són limitats. Això fa que s’hagi de tenir molt 
clar en què ens els gastem. Ho hem apuntat altres vegades: a tots ens agraden les festes, 
però cal racionalitzar la despesa que s’hi dedica. No podem abocar la gent a contractar 

alarmes i seguretat privada, sinó que hem de garantir una seguretat pública de qualitat.

És evident que augmentant la plantilla de la Guàrdia Municipal no acabarem amb els 
robatoris a Riudoms, però també ho és que aquest és un àmbit en què cal treballar i 
avançar. Tenim eines per fer-ho: utilitzem-les! 

PD. El nostre reconeixement als agents de la Guàrdia Municipal de Riudoms i a la seva 
implicació, que molt sovint va més enllà d’allò que estrictament els pertoca. Dues dades 
que evidencien la seva feina: cada any atenen més de 5.200 avisos i realitzen més de 
7.000 serveis.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms
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El Seguici Reial de la Cavalcada de SSM
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