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El comerç i les persones
Escrit de l’Alcalde

Des de l’inici del nostre 
Govern, sempre hem deixat 
clar l’objectiu principal de 
la legislatura: treballar per 
a les persones.

Treballar per a les 
persones engloba molts 
àmbits, però tots amb 

un únic fi, que és el d’estar al servei de la 
nostra gent. I això es tradueix en generar 
les accions necessàries tant per ajudar als 
més vulnerables, com treballar per tot allò 
que faciliti el dia a dia de 
la vida de les persones.

Aquest objectiu, 
perseguit també pels 
equips que ens han 
precedit, ha fet possible 
al llarg dels anys, que 
avui disposem a Riudoms 
d’uns serveis sanitaris, 
educatius, culturals i 
d’oci que permeten que 
aquestes necessitats 
quedin cobertes en el 
nostre mateix poble.

De la mateixa manera, i de forma més 
evident durant els últims anys, hem posat 
el focus a què no minvin aquells elements 
addicionals que faciliten encara més la vida 
dels nostres veïns i veïnes, com és el cas de 
la possibilitat de consum al nostre municipi.

Estem convençuts que un comerç local i 
petites empreses capaces d’oferir la major 
part dels productes i serveis que la ciutadania 

demanda és una garantia de benestar per a 
la població. 

En aquesta línia l’administració local, a 
través de la Regidoria de Promoció Municipal, 
col·labora de forma activa en les diferents 
campanyes de suport al comerç local, com 
la passada cistella de Nadal, la propera 
campanya prevista per la primavera o la 
imminent Ruta de Tapes Gaudí per donar a 
conèixer els bars, cafeteries i restaurants 
del nostre poble. 

En paral·lel i de forma 
c o m p l e m e n t à r i a , 
estem treballant 
en altres vies, que 
de forma indirecta, 
també poden donar 
suport al nostre 
comerç. 

Em refereixo a 
l’augment de 
possibles clients. 
Per això, en aquesta 
línia, estem donant 

prioritat a l’eix de la promoció turística 
i a l’organització d’esdeveniments que 
contribueixin a incrementar el nombre de 
persones possibles usuàries dels productes i 
serveis locals. 

Col·laborant amb el comerç, ajudem les 
persones.  

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Un comerç local i 
petites empreses capaces 
d’oferir la major part dels 
productes que demanda la 
ciutadania és una garantia 

de benestar 
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L’alcalde Sergi Pedret visita el 
Consulat General del Japó

Governació

L’alcalde Sergi Pedret va visitar el Consulat 
General del Japó a Barcelona i el seu cònsol, 
Sr. Naohito Watanabe, per establir relacions 
internacionals amb la cultura japonesa i 
promocionar la figura de l’arquitecte Antoni 
Gaudí.

En aquesta visita hi van acudir, entre d’altres, 
la Consellera de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Sra. Mariàngela Vilallonga, 
la regidora de Projecció de Ciutat de 
l’Ajuntament de Reus, Montserrat Caelles, i 
l’arquitecte japonès Hiroya Tanaka.

L’alcalde Sergi Pedret va participar, el divendres 14 de febrer, en una reunió convocada pel 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per presentar, als alcaldes i alcaldesses 
del Camp de Tarragona, el paquet de mesures que planteja el Govern, d’una banda, per millorar 
l’estratègia de resposta en la gestió d’emergències en el cas d’una situació de risc químic i, de 
l’altra, per reforçar els elements de comunicació directa amb la població.

Riudoms participa en la reunió de 
gestió d’emergències al Camp de 
Tarragona
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Governació La Bona Brossa

Què es pot dipositar al contenidor d’oli domèstic?

Olis domèstics vegetals usats, maioneses i també restes d’olis animals 
de la cuina. 
No s’hi poden posar olis minerals, de motor, maquinària ni similar.

Com s’han de deixar els olis en aquest contenidor?

S’han de posar dins un embàs de plàstic tapat 
(generalment ampolles usades d’aigua de qualsevol mida). 
No es poden posar a granel.

   Campanya La Bona Brossa #Riudoms     |  OLI DOMÈSTIC USAT

Es reforcen amb contenidors aeris 
sis bateries soterrades
L’empresa comarcal de gestió de residus 
SECOMSA, del Consell Comarcal del Baix 
Camp, ha instal·lant nous contenidors aeris 
en algunes bateries de contenidors soterrats 
de Riudoms. 

Els nous contenidors aeris reforçaran les 
fraccions que més ràpid s’omplen, ja que, 
amb l’inici de la campanya La Bona Brossa, 
s’ha produït un increment del percentatge de 
recollida selectiva d’algunes fraccions, com ara 
la del vidre, la de paper/cartró i la dels envasos. 
D’aquesta manera, les bateries comptaran 
amb dos contenidors d’una mateixa fracció.

D’altra banda, el grup tractor de La Bona Brossa 
es va reunir, el 10 de febrer, per determinar les 
pròximes accions que durà a terme per seguir 
desenvolupant el projecte al nostre poble. 
En aquesta ocasió, també s’hi van sumar els 
col·lectius de l’àmbit educatiu de Riudoms.

Així mateix, l’Ajuntament va fer una reunió 
explicativa als treballadors i a les treballadores 
de les oficines municipals per informar 
sobre el projecte de la Bona Brossa i com a 
conscienciació per a la millora del reciclatge en 
el si de l’administració pública.

✅

✅

❎

❎
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Riudoms surt al carrer 
per celebrar la festa de 
Carnaval

Festes
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Festes
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S’executen les obres de millora 
del barranc del Portal

Serveis Públics

Des de la Regidoria de Serveis Públics, s’estan duent a terme diverses accions per recuperar 
i millorar la canalització dels barrancs de Riudoms amb l’objectiu de perfeccionar el seu 
comportament hidràulic en cas de fortes pluges.

A finals del mes de febrer, es van iniciar els 
treballs per millorar l’embocadura del tram 
soterrat del barranc del Recreo, que creua 
Riudoms per sota la plaça del Portal.

L’obra, que s’ha dissenyat amb l’assessorament 
dels tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
ha consistit en l’execució d’una escullera i 
una captació soterrada, mitjançant un vas 
obert situat al camí del Recreo, que condueix 
l’aigua a la xarxa i permet la sedimentació 
del material aportat en les avingudes. Així 
mateix, facilita la neteja d’aquests sediments 
una vegada passada l’avinguda d’aigua per 
fortes pluges.

Amb la nova obra d’endegament del barranc 
del Portal, s’ha millorat el sistema de captació 
de l’aigua que hi havia fins al moment per 
fer-lo més eficient a l’hora de recollir el cabal 
d’aigua en cas de pluges, i minimitzar així 
danys importants a vehicles i als habitatges 
particulars de la zona.

L’execució de l’obra s’ha realitzat amb el suport 
econòmic de l’Agència Catalana de l’Aigua i la 
Diputació de Tarragona que han concedit una 
subvenció a l’Ajuntament de Riudoms per fer 
front a aquesta actuació.
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Josep M.
Bages
Virgili

Regidor de 
l’àrea de Serveis 
Públics

Millorant la xarxa de camins

Una de les prioritats de la Regidoria de Medi Rural 
és mantenir i millorar els camins i passos pel terme 
municipal, així com es fa al nucli urbà del nostre 
poble. És per aquest motiu que durant aquests 
mesos, i després dels aiguats de la passada 
tardor, l’àrea de Serveis Públics a través de la 
Brigada Municipal ha destinat una gran quantitat 
de recursos, tant econòmics com humans, per la 
millora i arranjament de camins. 

Per una banda, i a més de la gran feina de 
recuperació del barranc de les Freixures, s’han 
arranjat amb formigó punts laterals del camí de la 
Font del Ros, camí dels Cerdans, camí de Vinyols 
a Tarragona, camí dels Catalans, camí dels Molins 
nous, camí del Molí de vent, així com el camí del 
Recreo i el camí lateral al rieró de Santa Eulàlia, en 
els quals s’hi ha col·locat també una escullera. 

Per altra banda, s’han fet tasques importants de 
neteja i adequació amb asfalt fred i amb tot-u al 
camí de Sant Pau al seu pas pel barranc de les 
Freixures, camí de Castellvell, camí del Roquís i el 
barranc de la Cambra.

Aquestes accions reflecteixen la voluntat i l’interès 
del Govern de treballar de forma intensa pel 
medi rural del nostre poble. Cal donar solució a 
les necessitats dels pagesos i pageses que tenen 
cura de la nostra terra, així com dels riudomencs 
i riudomenques que viuen de forma disseminada 
pel terme i que requereixen mesures i propostes 
concretes adaptades a la realitat del seu dia a dia. 

S’ha recuperat el barranc 
de les Freixures
La Brigada Municipal ha arreglat el barranc de 
les Freixures que, a causa dels aiguats del mes 
d’octubre, va ocasionar danys al seu pas pel 
camí dels Cerdans. 

Les tasques que s’han dut a terme són la 
col·locació d’una canonada de més diàmetre 
que l’anterior i a més profunditat, i s’ha restituït 
el paviment del camí. A més, s’ha consolidat el 
marge del camí amb un mur de formigó que ha 
permès enfortir l’aqüeducte que transcorre pel 
lateral i que té un valor arquitectònic i funcional.

Aquestes obres de restitució suposen una 
millora pel que fa al comportament hidràulic en 
cas de fortes pluges.
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S’aprova definitivament el projecte 
de l’ampliació de la depuradora

Serveis Públics

Aquest febrer s’ha fet l’aprovació definitiva del 
projecte de l’ampliació de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals de Riudoms, que s’havia 
iniciat el passat octubre fruit de les gestions 
entre l’Ajuntament de Riudoms, l’Agència 
Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del 
Baix Camp. 

El projecte permet augmentar la capacitat 
de tractament de les aigües residuals per tal 
de poder afrontar el creixement poblacional i 
empresarial del nostre municipi. Alhora també 
aporta una millora tècnica dels sistemes de 
sanejament existents per garantir l’estat 
ecològic de les aigües. 

L’Ajuntament va participar de la redacció del projecte fent aportacions, com la necessitat de 
revisar-lo després de les inundacions del passat octubre, així com la possibilitat d’implantar un 
tractament terciari a la depuradora per a la reutilització de l’aigua amb efectes de reg. 

En els pròxims mesos, es duran a terme els tràmits d’expropiació del terreny circumdant 
necessari i s’iniciarà l’execució de les obres.

La sala multiús del Teatre Auditori Casal 
Riudomenc va acollir, la tarda del divendres 
14 de febrer, la presentació dels Treballs 
de Recerca dels alumnes de 2n de BAT de 
l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms. 

A l’acte, hi van intervenir l’alcalde Sergi Pedret 
i la regidora d’Educació Judit Albesa que van 
destacar l’esforç i la dedicació de l’alumnat. 

Presentació 
dels Treballs 
de Recerca 
de l’Institut 

Educació
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Del 28 de febrer a l’1 de març i del 6 al 8 de març, s’ha fet la 9a Ruta de Tapes Gaudí amb la 
participació d’onze bars i restaurants de Riudoms. El dijous 27 de febrer, la sala multiús del 
Teatre Auditori Casal Riudomenc va acollir la presentació oficial en la qual els restauradors i les 
restauradores van presentar les propostes gastronòmiques d’aquesta edició.

Acte de presentació de la 9a Ruta 
de Tapes Gaudí 

Promoció Econòmica

Personal de l’Ajuntament, juntament amb la 
regidora d’Igualtat Núria Mas, van assistir a un 
curs de formació sobre la Llei LGTBI a càrrec 
del Col·lectiu H2o “Gais, Lesbianes, Bisexuals i 
Transsexuals del Camp de Tarragona”.

Igualtat

Formació sobre igualtat per a càrrecs 
electes i personal de l’Ajuntament

Les regidores de l’Ajuntament i membres de 
l’Associació de dones “Bella Llar” van participar en 
la jornada «Conscienciació i sensibilització dels 
maltractaments a les dones grans» organitzada 
pel Consell Comarcal del Baix Camp.

Serveis Públics
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Les regidores de Salut, Núria Mas; d’Esports, 
Inma Parra; i de Benestar Social, Judit Albesa 
es van reunir amb la directora Yolanda Herranz 
i personal tècnic de l’ABS Riudoms per posar 
en marxa projectes sobre polítiques socials i 
de salut a Riudoms.

Salut

Reunió sobre 
polítiques socials 
i de salut

“Sentits a punt” és el nom de la segona sessió 
del Cicle de tallers d’alimentació en adults que 
va tenir lloc el dimarts 25 de febrer. L’objectiu 
de la sessió era experimentar amb els sentits 
i els aliments, així com descobrir condiments 
que potenciïn el gust del menjar.

Segona sessió 
dels tallers 
d’alimentació

El taller de teatre va finalitzar el “Curs de 
teatre creatiu” amb una aula oberta al públic. 
En aquest taller, s’han treballat les emocions, 
el ritme i l’espai. 

Finalitza el taller 
de teatre creatiu

Cultura

El diumenge 9 de febrer, el Teatre Auditori 
Casal Riudomenc va acollir l’obra “La dansa de 
la venjança” amb una actuació brillant de Maria 
Ribera i Pablo Derqui, i un final d’impacte. 

“La dansa de la 
venjança” al Casal
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L’esportista riudomenc, Uriel Hidalgo Mimbrero, va rebre el diumenge 3 de febrer un 
reconeixement per part de l’Ajuntament de Riudoms pels èxits que ha assolit en els últims 
anys en motociclisme. L’Uriel, d’11 anys, competeix des de l’any 2015 i, el 2019, s’ha proclamat 
campió del “Dirt Track de Campions” (DTC) en la categoria Promo 85cc i subcampió de la 
copa REDD Dirt Track. Actualment, participa en dues modalitats: Dirt Track amb l’equip 
Motocrosscenter i velocitat, i Moto4 en el campionat EsbK amb l’equip XCTECH.

L’Ajuntament fa un reconeixement 
al jove esportista Uriel Hidalgo 

Esports

Diverses escoles de la comarca han realitzat 
l’activitat pedagògica “Sigues Gaudí per un dia” 
que té lloc a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí amb 
l’objectiu que l’alumnat conegui la infantesa 
d’Antoni Gaudí.

La regidora de Turisme, Inma Parra, va assistir 
a la presentació del pla estratègic del Consell 
Gaudí que vetlla per la preservació i el foment 
de l’obra d’Antoni Gaudí i pel correcte exercici 
de gestió, ús i explotació del patrimoni gaudinià.

L’àrea de turisme 
al Consell Gaudí

Visites escolars 
a la Casa Gaudí

Promoció Turística
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La cultura, ben a prop nostre
Fa ben bé 10 anys, l’equip de govern de l’Ajuntament va prendre una decisió important pel 
que fa al nostre Teatre del Casal Riudomenc. La seva recuperació, després d’estar 19 anys 
sense ús, va permetre tornar a oferir als veïns i veïnes la possibilitat de gaudir de l’espectacle 
cultural, ja fos teatre, música o dansa. 

Per una banda, el fet que riudomencs i riudomenques amants de l’art dramàtic poguessin 
tornar a pujar a l’escenari per fer realitat obres de teatre amateur i, desinteressadament, 
poguessin oferir cultura a la resta de veïns i veïnes, va fer despertar emocions de tradició 
riudomenca, que probablement, s’havien oblidat. 

Per altra banda, la construcció d’un auditori amb unes instal·lacions de primer nivell van 
permetre programar espectacles d’alta qualitat ja des de la primera temporada en què es 
va estrenar el teatre. I així s’ha mantingut des d’aquella data, una programació exemplar 
per un poble de les nostres característiques, ja que s’han portat obres en gira que han estat 
representades a les sales més importants de Barcelona i del territori. 

Aquella decisió de l’equip de govern de l’any 2010 va provocar un gir a la cultura riudomen-
ca, pel que fa al món de l’espectacle d’auditori, a partir del qual s’ha sabut mantenir viva la 
cultura al nostre poble gràcies a la gran aposta econòmica que l’Ajuntament ha anat fent any 
rere any pel Casal i gràcies també a les associacions locals que, a través dels seus actors i 

Opinió dels Grups Municipals

L’acte més important al qual hem assistit
Ja s’ha acabat l’acte. Els regidors d’Esquerra conversem una estona amb la directora de 
l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms. Ens agraeix la nostra presència i li responem que, 
de fet, fa setmanes que teníem aquesta data marcada al calendari. No hi podíem faltar 
perquè, per a nosaltres, és l’acte més important al qual hem assistit des que som regidores 
i regidors de l’Ajuntament. Així mateix li diem a la directora.

L’acte en qüestió és la presentació dels Treballs de Recerca dels alumnes de 2n de batxillerat 
de l’Institut de Riudoms, que es va celebrar el passat 14 de febrer. I és el més important al 
qual hem anat perquè és el millor exemple del Riudoms que volem: un Riudoms de futur, 
de curiositat i de rigor.

Acabat l’acte parlem amb diversos dels alumnes. Se’ls veu satisfets per la feina feta i 
també il·lusionats i nerviosos amb un futur que no saben massa bé què els depararà. Hi 
ha una cosa que ens sorprèn: agraeixen de manera especial que ens interessem pel seu 
projecte. Més d’un i de dos ens diu “em fa molta il·lusió que us interessi el meu treball, ja 
que li he dedicat molt de temps”.

Riudoms ha d’aprendre a valorar més el seu talent. Ho està fent en l’àmbit agrícola i 
gastronòmic gràcies a la tasca de petits productors de múltiples camps: pagesos, forners, 
pastissers, xarcuters, restauradors... I, ara, també li toca a l’àmbit educatiu. És l’hora de 
tenir un Pla Educatiu Local i d’impulsar el Consell Escolar Municipal. Volem i hem de ser un 

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.

La crisi de la COVID-19 ha capgirat la nostra societat, l’economia, la política, etc. tal i com 
la teníem entesa fins ara. Malgrat la situació viscuda, totalment excepcional, hem intentat 
mantenir la proximitat amb els riudomencs i les riudomenques i l’interès per ajudar i servir 
al municipi.

En les darreres setmanes hem mantingut contacte telemàtic amb diversos comerços i 
entitats. També ens hem interessat per la situació de Càritas, dels centres educatius i les 
AMPA, així com de la residència l’Onada. 

Tot i que l’època de confinament ha dificultat el contacte amb el teixit econòmic i social 
del municipi, consideràvem important conèixer les dificultats i l’opinió dels principals 

damnificats. Volem aprofitar aquestes línies per disculpar-nos ja que som conscients que 
no hem pogut arribar a totes les persones afectades.

En l’àmbit institucional hem demanat informació de forma periòdica al govern per tal de 
fer el seguiment de la gestió de la COVID-19. També hem formulat diverses propostes, 
recollides en un document que hem compartit amb la resta de formacions polítiques, per 
tal que l’Ajuntament les impulsi el més aviat possible. El podeu llegir sencer al nostre web 
i també trobareu diverses imatges explicatives a les xarxes socials.

Durant l’aturada de l’activitat política hem insistit de forma reiterada en la necessitat 
de convocar reunions telemàtiques amb els portaveus dels grups polítics. És necessari 

Què hem fet durant el confinament?
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La cultura, ben a prop nostre
Per altra banda, la construcció d’un auditori amb unes instal·lacions de primer nivell van 
permetre programar espectacles d’alta qualitat ja des de la primera temporada en què es 
va estrenar el teatre. I així s’ha mantingut des d’aquella data, una programació exemplar 
per un poble de les nostres característiques, ja que s’han portat obres en gira que han estat 
representades a les sales més importants de Barcelona i del territori. 

Aquella decisió de l’equip de govern de l’any 2010 va provocar un gir a la cultura riudomen-
ca, pel que fa al món de l’espectacle d’auditori, a partir del qual s’ha sabut mantenir viva la 
cultura al nostre poble gràcies a la gran aposta econòmica que l’Ajuntament ha anat fent any 
rere any pel Casal i gràcies també a les associacions locals que, a través dels seus actors i 

actrius amateurs, han donat vida a tot tipus de personatges dalt l’escenari. 

I és d’aquesta manera com Riudoms, de la mà de l’Ajuntament, s’ha convertit en un pol 
d’atracció cultural, on milers d’espectadors gaudeixen d’oci al Teatre del Casal, convertint-lo 
en un referent del territori. El moviment de persones interessades per la cultura cap al nostre 
poble, a més, ha generat sinèrgies amb la promoció municipal, tant pel que fa a la restaura-
ció local com pel turisme de proximitat. I és així com Riudoms va creixent, poc a poc, com 
a poble. 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

L’acte més important al qual hem assistit
Acabat l’acte parlem amb diversos dels alumnes. Se’ls veu satisfets per la feina feta i 
també il·lusionats i nerviosos amb un futur que no saben massa bé què els depararà. Hi 
ha una cosa que ens sorprèn: agraeixen de manera especial que ens interessem pel seu 
projecte. Més d’un i de dos ens diu “em fa molta il·lusió que us interessi el meu treball, ja 
que li he dedicat molt de temps”.

Riudoms ha d’aprendre a valorar més el seu talent. Ho està fent en l’àmbit agrícola i 
gastronòmic gràcies a la tasca de petits productors de múltiples camps: pagesos, forners, 
pastissers, xarcuters, restauradors... I, ara, també li toca a l’àmbit educatiu. És l’hora de 
tenir un Pla Educatiu Local i d’impulsar el Consell Escolar Municipal. Volem i hem de ser un 

municipi educador!

Molts joves que van presentar el seu Treball de Recerca aniran a la universitat i d’altres 
apostaran per cicles formatius. De fet, molts d’ells marxaran a viure fora de Riudoms i 
potser trigaran anys a tornar a casa. Tant de bo que, entre tots, sapiguem crear oportunitats 
professionals al Camp de Tarragona perquè tot el seu talent i coneixement acabi deixant 
fruits a casa nostra. Això serà sinònim de cohesió social i territorial i, sobretot, serà sinònim 
de futur per a Riudoms.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

damnificats. Volem aprofitar aquestes línies per disculpar-nos ja que som conscients que 
no hem pogut arribar a totes les persones afectades.

En l’àmbit institucional hem demanat informació de forma periòdica al govern per tal de 
fer el seguiment de la gestió de la COVID-19. També hem formulat diverses propostes, 
recollides en un document que hem compartit amb la resta de formacions polítiques, per 
tal que l’Ajuntament les impulsi el més aviat possible. El podeu llegir sencer al nostre web 
i també trobareu diverses imatges explicatives a les xarxes socials.

Durant l’aturada de l’activitat política hem insistit de forma reiterada en la necessitat 
de convocar reunions telemàtiques amb els portaveus dels grups polítics. És necessari 

que les diverses formacions polítiques tinguin un espai per debatre les propostes en clau 
municipal, per treballar i aportar idees entre tothom, i arribar al màxim de consensos a 
l’hora de prendre decisions.

Per acabar volem agrair l’esforç a totes les persones que han ajudat a superar 
aquesta situació i també volem mostrar el nostre suport a totes aquelles que 
han sofert la pèrdua d’alguna persona estimada en un període de temps i unes 
circumstàncies socials tan complicades.

Aquest article es va entregar el 31 de maig de 2020.

Què hem fet durant el confinament?
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