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Agraïment al poble de Riudoms
Escrit de l’Alcalde

Ens ha tocat estar al capdavant 

de l’Ajuntament en un temps 

d’incertesa, de desconcert, 

d’angoixa i preocupació per la 

salut de les persones. És per això 

que, com a Alcalde, vull fer un 

agraïment especial als col·lectius 

que han hagut d’estar a primera 

línia al nostre poble durant 

aquestes setmanes.

En primer lloc, agrair la gran tasca que han fet els i 

les professionals sanitàries de l’ABS Riudoms, malgrat 

tenir pocs recursos al seu abast per poder fer la feina. 

En paral·lel, felicitar l’equip sanitari i d’atenció a la gent 

gran de la Residència L’Onada, per haver treballat amb 

professionalitat sense perdre 

l’energia necessària per 

acompanyar els avis i àvies en 

un moment en què la soledat i 

la por segur que els envaïa. 

En segon lloc, donar les gràcies 

als comerciants i comerciantes 

del nostre poble per haver estat a disposició de la 

població, oferint productes de primera necessitat als veïns 

i veïnes, amb fermesa i dedicació diària tot i l’angoixa del 

moment. Igualment, vull agrair l’esforç de tot el col·lectiu 

de comerços, autònoms i empresaris que han hagut de 

tancar les seves portes durant setmanes i que lluiten per 

reprendre els seus negocis.

Per altra banda, un agraïment molt especial a aquelles 

persones voluntàries que han fet accions solidàries per 

ajudar a protegir i acompanyar la població. Al col·lectiu 

de pagesos que cada divendres s’oferien amb la seva 

maquinària per desinfectar els carrers de la vila, sempre 

amb un somriure que empenyia a tirar endavant. A les 

empreses de Riudoms que han fet donacions de material 

de protecció i desinfecció. Al moviment social organitzat 

de persones voluntàries per la confecció de mascaretes o 

l’acompanyament a la gent gran i infants. De la mateixa 

manera, vull remarcar la gran tasca que han realitzat 

algunes entitats locals amb l’entrega d’aliments o altres 

ajudes a famílies que ho han necessitat, així com la resta 

d’entitats adaptant el seu calendari i reinventant activitats. 

En un temps tan sobrevingut per a tothom, vull agrair la gran 

capacitat d’adaptació de tot el personal de l’Ajuntament: 

els treballadors i treballadores de la Brigada i la Guàrdia 

Municipal, que han estat prestant serveis essencials 

durant tot el confinament, també a primera línia, vetllant 

per la seguretat i protecció de tots nosaltres. Igualment, 

donar les gràcies a la resta de treballadors i treballadores 

municipals de cadascuna de les àrees, per fer possible 

que Riudoms continués endavant malgrat la realitat del 

dia a dia. I evidentment, gràcies als companys de govern 

per ser-hi, per no deixar de treballar ni un sol moment, 

sent conscients de la importància i la responsabilitat que 

representa governar. 

Des dels més petits del 

nostre poble, que han tingut 

la capacitat de superar el dia 

a dia de forma sorprenent 

per a tothom; passant pels 

adolescents i joves, que 

han viscut una pèrdua de la 

interacció social tan important en aquesta edat; així com 

els adults, que han superat adversitats laborals i familiars 

complicades, fins a arribar a la gent gran, que s’han 

sentit vulnerables en cada moment; tots i totes ens hem 

esforçat per superar la situació. 

Malauradament però, i tot i els grans esforços de tothom, 

la salut d’alguns veïns i veïnes del nostre poble no ha 

pogut fer front a la pandèmia. Des de l’Ajuntament volem 

donar el nostre escalf a les famílies que han perdut 

persones estimades. Això ens entristeix com a poble, però 

a la vegada ens ha de fer més forts per continuar lluitant 

com a comunitat, respectant les normes de seguretat i 

protegint-nos els uns als altres. 

A tots i a totes, veïns i veïnes de Riudoms, moltes gràcies 

per continuar endavant. 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//La situació viscuda ens ha de fer 
més forts per continuar lluitant com 
a comunitat, respectant les normes 

de seguretat i protegint-nos



4

Riudoms s’uneix a la declaració de 
dol oficial amb un minut de silenci

Governació

L’Ajuntament de Riudoms es va unir a la 
declaració de dol, d’acord amb el decret del 
President de la Generalitat de Catalunya 
pel qual es declarava el dol oficial a tot 
el territori de Catalunya, amb motiu de la 
pandèmia de la Covid-19 i com a mostra 
de dol per a totes les víctimes i les seves 
famílies. 

Durant aquest període, les banderes van 
onejar a mig pal en els edificis i dependències 
municipals i el divendres 5 de juny es va fer 
un minut de silenci davant l’Ajuntament. 

L’alcalde Sergi Pedret va entregar diferents 
productes de protecció i d’alimentació a 
Càritas Parroquial. Entre ells, un lot d’aliments 
i begudes, donació de l’empresa local Costa 
Concentrados Levantinos Costa Eco, així com 
oli de les oliveres municipals.

L’Ajuntament 
dóna suport a 
Càritas Parroquial

Durant el confinament, el Comitè de Seguretat 
de l’Ajuntament s’ha reunit per establir les 
mesures de seguretat i prevenció en els 
equipaments i serveis municipals; el protocol 
i el retorn a la normalitat del personal de 
l’ajuntament. 

Reunions del 
Comitè de 
Seguretat
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Governació Riudoms Actua

   Vídeos de l’Ajuntament de Riudoms a la xarxa    

La solidaritat de particulars i 
empreses del municipi
Durant la crisi sanitària, diferents empreses, 
col·lectius i particulars de Riudoms han 
mostrat la seva solidaritat aportant aliments 
per a les famílies més vulnerables, material i 
productes per a la protecció de les persones 
així com per a la desinfecció dels espais públics. 
L’Ajuntament ha distribuït aquest material a 
diferents comerços i entitats locals. 

L’empresa Costa Concentrados Levantinos va 
donar lots de productes alimentaris per a les 
famílies beneficiàries dels ajuts de menjador.

L’empresa Arboreto va fer una donació de 
450 equips de protecció individual complets 
formats per mascaretes ffp3, granota, guants i 
ulleres de protecció.

Les empreses locals Asens Tractaments 
d’Aigües i Piscines i Barceló Jardins; i la 
proveïdora constantineca Química del Francolí 
S.A. van donar a la Brigada Municipal producte 
desinfectant per netejar els carrers de Riudoms.

La Farmàcia Cepero va donar un lot de 150 
mascaretes ffp2 a l’Ajuntament. 

Així mateix, l’Associació Catalana de Municipis va enviar un lot amb material de protecció format per 
mascaretes quirúrgiques, guants i mascaretes ffp2 per destinar als treballadors i les treballadores 
que han prestat serveis essencials durant la Covid-19.

Mesures econòmiques Covid-19Riudoms, ens en sortirem!Cuidem-nos i quedem-nos a casa
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Salut i Seguretat Ciutadana

Durant l’estat d’alarma per la Covid-19, l’Ajuntament de Riudoms ha donat suport a l’ABS 
Riudoms i a la Residència L’Onada mitjançant el lliurament d’equips de protecció individuals per 
al personal d’aquests serveis. Així mateix, l’Ajuntament ha donat un lot d’aliments del servei 
de menjador escolar a la residència de gent gran.

L’Ajuntament reparteix material a l’ABS 
Riudoms i a la residència de gent gran

Un miler de 
mascaretes amb 
valor social

La Brigada Municipal va pintar uns pictogrames 
als passos de vianants del municipi per tal de 
recordar que, amb l’inici del desconfinament, 
s’havia de mantenir una distància de seguretat 
mínima a la via pública per evitar el contacte 
físic entre persones. 

Senyalització amb 
pictogrames als 
passos de vianants

L’Ajuntament va posar a disposició de la població, 
a través de les dues farmàcies de Riudoms, un 
lot de 1000 mascaretes quirúrgiques amb valor 
social per recollir donatius que s’han destinat, 
a través de Càritas Parroquial, a famílies 
vulnerables del municipi.
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Núria
Mas Folch

Regidora de 
l’àrea de Salut i 
Seguretat ciutadana

La pandèmia de la Covid-19 ens ha transportat a 
una realitat desconeguda. La prioritat d’aquestes 
setmanes l’hem tinguda clara tots i totes: protegir-
nos nosaltres i protegir els altres. En conseqüència, la 
Regidoria de Salut ha hagut de treballar per poder fer 
front a aquesta situació. 
Hem estat en permanent contacte amb l’ABS 
Riudoms i la Residència L’Onada des del principi de 
l’estat d’alarma. Ens hem posat a disposició de les 
seves necessitats, donant suport logístic i emocional 
sempre que ha calgut. L’aportació d’EPI’s complets als 
professionals dels centres sanitaris i assistencials de 
Riudoms quan els materials de protecció anaven tan 
buscats o les gestions amb el Departament de Salut 
per aconseguir que es fessin tests PCR a la Residència, 
són alguns exemples d’accions que hem coordinat des 
de l’Ajuntament per vetllar per la salut dels veïns i 
veïnes. 
Amb el mateix objectiu, també hem fet accions 
directes per a la població. Quan la Generalitat va posar 
a disposició mascaretes com a mesura de protecció 
addicional, les farmàcies de Riudoms van informar-nos 
que aquestes s’estaven esgotant ràpidament. Des de 
l’Ajuntament, vam decidir aportar 1000 mascaretes 
amb valor social, que van estar disponibles a les dues 
farmàcies per la gent de Riudoms la mateixa setmana.  
En l’àmbit informatiu, es va crear l’espai “Informació 
Covid-19” al web de l’Ajuntament, que s’actualitzava 
constantment amb informació d’interès per a la 
ciutadania. També des de les xarxes socials hem 
estat compartint tota la informació rellevant quan 
era publicada de forma oficial des de l’Estat o la 
Generalitat. 
Hem estat treballant per tenir cura de la salut i la 
seguretat de tots els veïns i veïnes de Riudoms. Vull 
donar-vos les gràcies perquè en els moments en què 
va ser necessari, vam tenir un Riudoms ben buit per 
aconseguir recuperar, a poc a poc, el Riudoms de 
sempre.

L’Ajuntament, al costat 
de la Residència L’Onada
A causa de la situació que es va donar a les 
residències de gent gran arreu del territori arran 
de la crisi sanitària de la Covid-19, l’alcalde Sergi 
Pedret, en nom de l’Ajuntament de Riudoms, 
va fer arribar una petició a la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona de la necessitat de realitzar 
tests PCR a tot el personal que treballa a la 
Residència L’Onada Riudoms així com a totes 
les persones residents, reforçant així la petició 
d’aquesta acció al Departament de Salut per 
part de la direcció del centre.

Així mateix, i tractant-se d’un col·lectiu de 
persones d’edat avançada i, per tant, més 
vulnerable, l’Ajuntament de Riudoms es va 
posar disposició de la direcció del centre per 
donar tot el suport que fos necessari i per 
activar diferents accions. D’una banda, va lliurar 
diversos lots de material de protecció individual 
per als i les professionals de la residència, així 
com per a les persones residents. I, de l’altra, 
va intensificar la desinfecció de la zona exterior 
propera a l’edifici. 

La Guàrdia Municipal de Riudoms es va sumar 
a la iniciativa de felicitar els infants del municipi 
que, durant el temps de confinament, feien 
l’aniversari.

La iniciativa estava destinada a nens i nenes 
de 0 a 12 anys i, el dia del seu aniversari, la 
Guàrdia Municipal anava a les cases a felicitar-
los i a donar-los un detall que consistia en un 
retallable de cartó en forma de gorra de la 
Guàrdia Municipal. En total, es van felicitar 45 
infants de Riudoms.

La Guàrdia Municipal 
felicita els infants pels 
seus aniversaris
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L’Ajuntament destinarà 45.000€ 
a subvencions directes al sector 
comercial i empresarial

Hisenda

L’Ajuntament de Riudoms ha aprovat un primer conjunt de mesures econòmiques per 
mitigar els efectes provocats per la crisi de la Covid-19 en l’àmbit social, comercial i 
empresarial. 

> Promoció Econòmica

• S’han suspès les taxes de terrasses dels 
bars durant l’estat d’alarma, així com la 
taxa de les parades del mercat municipal. 

• S’ha eximit del pagament del lloguer als 
bars i restaurants en concessió municipal 
mentre han tingut l’activitat tancada. 

• S’han destinat 16.000€ a material de 
protecció pels comerços i establiments 
dirigits al públic de tot el municipi, en 
forma de lots amb guants, mascaretes 
ffp2, gel desinfectant i bates d’ús únic, 
amb l’objectiu de protegir comerciants i 
clients. 

• S’ha aprovat al Ple de l’Ajuntament, 
l’eliminació de la taxa per l’ocupació de 
la via pública amb taules i cadires de les 
terrasses dels bars pel període d’1 any.

• Es destinaran 45.000€ del pressupost 
municipal a subvencions directes al sector 
comercial municipal, de les quals s’han 
aprovat les bases al Ple. 

> Àmbit social

• S’han suspès els pagaments d’impostos 
i taxes municipals durant tots aquests 
mesos, adoptant pròximament el calendari 
i períodes ordenats per BASE, que han 
estat ajustats per facilitar els pagaments 
als veïns i veïnes. 

• S’ha eximit del pagament de la quota d’ús 
de les instal·lacions esportives per part de 
les entitats locals. 

• S’ha aprovat al Ple de l’Ajuntament, 
suprimir les fiances en les obres menors a 
12.000€.

• S’ha aprovat al Ple de l’Ajuntament, la 
bonificació al 100% els certificats o volants 
d’empadronament o convivència quan se 
sol·licitin per accedir a una subvenció o 
ajut de qualsevol administració o entitat. 

> Famílies

• S’ha eximit del pagament de les quotes 
de la Llar d’Infants, el Servei de Menjador 
Escolar i l’Escola Municipal de Música 
mentre no se n’ha fet ús a causa de l’estat 
d’alarma. 

Aquestes són les accions i mesures que s’estan treballant actualment des de l’equip de govern, 
amb la intenció d’ampliar-les quan la situació ho requereixi. Algunes d’aquestes mesures es 
van aprovar en la sessió del Ple extraordinari que va tenir lloc el 29 de juny.
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Jordi
Domingo Ferré

Regidor de 
l’àrea d’Hisenda i 
de Recursos Humans

Des del primer dia de l’estat d’alarma motivat per 
la Covid-19, l’objectiu de tot l’Ajuntament ha estat 
continuar donant el millor servei al ciutadà i preservar 
la salut tant dels veïns i veïnes com dels empleats i 
empleades municipals.
A tal efecte, es van establir uns serveis essencials 
per a garantir la salut pública, la seguretat ciutadana 
i els serveis bàsics. Es van tancar tots els edificis 
municipals, es van suspendre totes les visites i 
reunions i per fer efectiva l’atenció al públic, es 
van habilitar els mitjans telemàtics necessaris 
perquè els veïns poguessin fer els seus tràmits de 
manera no presencial. La major part del personal va 
passar a fer teletreball, sempre que fos possible el 
desenvolupament de les seves funcions, minimitzant 
així la seva presència física en les dependències 
municipals. 
En l’àmbit econòmic, l’Ajuntament va aplicar des 
de les primeres setmanes un conjunt de mesures 
econòmiques per a la ciutadania, amb l’exempció i 
la suspensió d’algunes taxes i quotes. A la vegada, 
durant tot aquest temps, s’ha garantit que tot el 
personal de l’ajuntament continués cobrant les seves 
retribucions. 
Aquests fets ens han portat a ser curosos en trobar 
l’equilibri econòmic de l’Ajuntament. A més d’aquesta 
primera reacció a la situació sobrevinguda, és obvi que 
les mesures s’han d’anar oferint de forma continuada 
i a llarg termini, ja que la crisi sanitària ens ha conduït 
a una crisi econòmica que ens transporta a un nou 
marc d’actuació des del consistori. 
Per aquest motiu, cal destinar els recursos econòmics 
necessaris a aquells àmbits que més ho requereixen, 
com l’àmbit social o la promoció econòmica. L’equip 
de govern és conscient que les prioritats de la 
població han canviat i que, per tant, és necessari 
canviar de rumb en la planificació del pla de mandat i 
anar modificant el pressupost municipal per ajustar-
lo a les necessitats del moment.

L’Ajuntament se suma 
a les propostes de 
recuperació econòmica 
per als municipis

L’Ajuntament de Riudoms dóna suport a la 
proposta de resolució per una recuperació 
econòmica des de la proximitat que ha elaborat 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

Aquesta proposta contempla que «la primera 
mesura que s’hauria de prendre per a iniciar 
aquesta recuperació de manera efectiva, i 
des de baix a dalt, és que les administracions 
locals puguin prendre decisions jurídiques 
i econòmiques en el marc de les seves 
competències» per tal de beneficiar el conjunt 
de la societat. 

Així mateix, els municipis defensen que les 
polítiques de proximitat seran decisives per 
afrontar una recuperació socioeconòmica. 

En aquesta línia, i en l’àmbit dels ens locals, s’ha 
consensuat recentment un paquet de mesures 
que abasten diferents aspectes per combatre la 
crisi generada per la Covid-19 als municipis de 
Catalunya, al qual s’ha adherit l’Ajuntament de 
Riudoms.

El document recull 55 propostes de consens 
del municipalisme català adreçades al conjunt 
d’administracions i que es distribueixen en tres 
grans àmbits: sanitari, social i econòmic. 

Pel que fa a l’economia, els municipis demanen 
la flexibilització de la regla de despesa, per tal 
que les administracions locals puguin utilitzar el 
seu superàvit per combatre la crisi; la suspensió 
del pagament dels impostos, taxes i tributs; 
així com la preservació del teixit productiu, 
PIMEs, autònoms i llocs de treball per fomentar 
la reactivació econòmica. 
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Serveis Públics

Des de l’inici de la crisi sanitària, l’Ajuntament 
ha coordinat actuacions de desinfecció dels 
carrers de tot el municipi amb tractaments 
innocus, com a mesura de prevenció de la 
Covid-19. 

Aquestes actuacions han estat possible gràcies a 
la col·laboració d’un grup de pagesos voluntaris 
que van oferir la seva maquinària i, durant nou 
divendres a la nit, van realitzar la desinfecció 
conjuntament amb la Brigada Municipal. Així 
mateix, la Brigada també ha anat realitzant 
diàriament tasques de desinfecció de zones 
concretes o més transitades, per reforçar 
d’aquesta manera el tractament general. 

La desinfecció es va realitzar amb atomitzadors 
que nebulitzaven el producte i d’aquesta 
manera, es podia ruixar tota la via pública: 
calçada, voreres, mobiliari urbà i la part més 
baixa de les façanes dels edificis. 

D’altra banda, l’empresa SECOMSA, que 
gestiona els residus de Riudoms, va intensificar 
la neteja i desinfecció periòdica de les àrees 
i bateries de contenidors durant aquests dies 
d’excepcionalitat sanitària pel coronavirus com 
a mesura de prevenció.

Es realitzen actuacions de 
desinfecció de la via pública

Una trentena de pagesos de Riudoms van col·laborar 
en les tasques de desinfecció setmanals.
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Josep M.
Bages Virgili

Regidor de 
l’àrea de Serveis Públics

Tot va començar amb una trucada telefònica al 
coordinador d’Unió de Pagesos el passat 19 de març.
De seguida vam estar d’acord que, a causa de la 
situació que patíem en aquelles dates, havíem de fer 
alguna cosa pel nostre poble, que funcionés i que ens 
permetés desinfectar els carrers de forma àgil i ràpida. 
Amb aquest objectiu, em vaig posar en contacte amb 
el grup de pagesos del poble, especialment amb tota 
la gent que disposava de tractor amb atomitzador en 
l’àmbit particular. 
Els pagesos que disposaven d’aquesta maquinària es 
van mobilitzar ràpidament i la resta, tot i no tenir els 
mitjans que necessitàvem, es van posar a la nostra 
disposició per tot allò que estigués a les seves mans. 
En total, una trentena d’agricultors riudomencs van 
oferir la seva maquinària i energia per cooperar en les 
tasques de desinfecció del poble.
Des del 27 de març, cada divendres a la nit, en torns 
rotatius, un grup de deu pagesos es desplaçava al 
magatzem municipal, on el personal de la Brigada els 
facilitava equips de protecció individual i el producte 
desinfectant. Durant un parell d’hores recorrien els 
carrers del poble amb els seus tractors duent a terme 
un tractament desinfectant com a mesura de prevenció 
pel coronavirus. Un total de 10.000 litres de líquid 
ruixant tots els carrers del poble i arribant fins al Polígon 
El Prat, es van convertir en l’eina més adequada pels 
nostres pagesos per “treballar la terra riudomenca” 
aquells dies de tanta incertesa. 
Gràcies a la seva ajuda, era possible desinfectar tot el 
poble, tasca que no haguéssim pogut fer amb tanta 
celeritat amb només la maquinària de l’Ajuntament. 
Sense ells, hauríem necessitat una setmana sencera 
per desinfectar tot el poble. 
Ara més que mai crec que és hora de retornar als 
pagesos de Riudoms el que van fer d’una manera 
totalment desinteressada per nosaltres, veïns i veïnes 
del nostre poble. Ara i sempre, ajudem-los comprant i 
consumint els seus productes de proximitat!

La Brigada recupera 
l’activitat habitual
Un any més, l’Ajuntament ha repartit les 
jardineres amb flors als veïns i veïnes del nucli 
antic del poble per col·locar als balcons de les 
cases, en el marc del projecte “Nucli antic, 
fes goig”, que es ve fent des de fa 7 anys, i 
el seu objectiu és promoure la recuperació del 
nucli antic del municipi. Aquest any, la planta 
escollida és “Begonia Drago”.

Aquesta acció, entre altres, permet que Riudoms 
pugui continuar dins el projecte Viles Florides 
en el que, de moment, ja s’ha aconseguit la 
distinció de tres flors d’honor.

D’altra banda, la Brigada Municipal ha treballat 
en el manteniment de les zones verdes de 
Riudoms, plantant flors de temporada als espais 
verds i netejant d’herbes la via pública.
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L’Ajuntament, al costat del comerç 
local durant la crisi sanitària

Promoció Econòmica

Des de l’inici de la crisi sanitària, l’equip de 
govern va obrir dues línies d’acció per protegir 
el comerç local. D’una banda, la protecció dels 
i les comerciants que tenien atenció directe 
al públic, i de l’altra, consensuar mesures per 
mitigar els efectes econòmics d’aquesta crisi 
en el comerç local i de proximitat.

En aquest sentit, l’Ajuntament va distribuir 
elements de protecció, com són 1.450 
mascaretes (650 ffp2), 6.500 parells de guants, 
260 pots de gel desinfectant i 650 bates de 
visita, a més de 130 establiments del municipi. 
A aquesta actuació s’ha destinat prop de 
16.000€.

Durant les primeres setmanes de l’estat 
d’alarma, aquests lots es van repartir als 
comerços de productes de primera necessitat 
que es van mantenir oberts per oferir els serveis 
bàsics a la ciutadania i, a principis de maig, es 
va fer l’entrega del mateix lot de protecció als 
comerços i serveis de bar i restauració que, 
amb el canvi de fase, van reprendre l’activitat.
 
Així mateix, la regidora de Promoció 
Econòmica, Inma Parra, i l’alcalde Sergi Pedret 
han mantingut diverses reunions amb la Taula 
de Comerç i els comerços de restauració i 
hostaleria de Riudoms per tractar la situació 
actual del sector, establir les mesures per a la 
reobertura i consensuar accions futures que 
permetin impulsar la recuperació econòmica 
d’aquests establiments a través de polítiques 
de proximitat. 

En aquesta línia, s’han elaborat dues guies 
amb informació sobre els comerços locals. La 
primera “Guia de comerços locals de primera 
necessitat” es va publicar a l’inici de la crisi. La
segona “El comerç de Riudoms aixeca les persianes” s’ha publicat a mesura que els comerços han reobert. 
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Inma 
Parra Hipólito

Regidora de l’àrea 
de Promoció Municipal

La situació actual ens ha fet prioritzar la salut per 
davant de tot. Tot i així, l’economia municipal ha patit 
molt en aquest estat d’alarma.

Totes les veïnes i veïns del poble hem pogut veure 
com de sobte, els comerços, els bars, els restaurants, 
les perruqueries, acadèmies, centres de dansa, 
autoescoles, centres d’estètica, entre molts d’altres, 
abaixaven les seves persianes. Ens vam despertar un 
dia amb el poble buit, amb excepció d’aquells comerços 
considerats de primera necessitat i que restaven a 
primera línia.

Des del primer moment vam saber que, des de 
l’Ajuntament, havíem de protegir la salut dels 
comerços que havien quedat oberts i exposats al 
perill de contagi. Per això es va actuar ràpidament i 
es van repartir lots per poder protegir-los del virus 
en la mesura el possible quan els equips de protecció 
individual eren difícils de trobar.

A poc a poc, els comerços i establiments comercials 
han anat obrint les seves portes, i des de la Regidoria 
de Comerç hem continuat lliurant aquests lots, ja que 
per un costat, és una mesura que vetlla per la salut dels 
comerciants i dels seus clients, i per un altre és també 
un suport econòmic.

Durant aquest temps, s’han anat realitzant reunions 
amb videotrucades amb diferents sectors econòmics 
del municipi, per valorar les seves necessitats i 
coordinar possibles propostes, com treballar una guia 
per promocionar els serveis i comerços de Riudoms.

Des de l’equip de govern som conscients de la necessitat, 
ara més que mai, de promocionar el comerç i serveis 
de Riudoms. Per això, s’han establert ja mesures 
econòmiques, així com ajuts directes al sector, per 
poder fer créixer la xarxa econòmica municipal.

Es reprèn la campanya 
“Rasca Premis”
La Regidoria de Promoció Econòmica, 
juntament amb la Taula de Comerç de Riudoms, 
va tornar a posar en marxa, a partir del dilluns 
15 de juny, la campanya de dinamització del 
comerç local «Rasca Premis» que va haver de 
suspendre, el passat mes de març, a causa de 
la crisi sanitària de la Covid-19. 

Fins al 30 de juny, els trenta establiments 
adherits a la campanya van lliurar una butlleta 
«Rasca Premis» a totes aquelles persones que 
feien una compra per un import superior a 10€ 
amb què podran obtenir vals de descompte 
per a properes compres i, fins i tot, premis 
directes materials tant de l’Ajuntament com 
dels comerços. 

Els vals de descompte es podran utilitzar, fins al 
31 de juliol de 2020, a qualsevol dels comerços 
participants en la campanya. De la mateixa 
manera, aquelles persones que ja disposin de 
butlletes premiades, per haver fet les compres 
durant el mes de març, podran utilitzar-les des 
del 15 de juny fins al 31 de juliol de 2020.
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Educació i Benestar Social

Els centres educatius municipals 
ofereixen formació virtual
Els centres educatius municipals, com són la 
Llar d’Infants “Picarols” i l’Escola Municipal de 
Música, han continuat oferint activitat formativa 
a través d’espais virtuals durant les setmanes 
de confinament per la Covid-19. 

La Llar d’Infants ha publicat propostes d’activitats 
a la seva pàgina web destinades als infants i ha 
fet un acompanyament a les famílies. Pel que fa a 
l’Escola de Música, el professorat ha ofert classes 
virtuals personalitzades, propostes d’activitats 
i seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat a 
través de tutories per videoconferència.

De la mateixa manera, els cursos del programa de formació que ofereix l’Ajuntament i que 
encara estaven actius, com són els de costura, català, fotografia pràctica, Imagina amb colors 
i de restauració, s’han adaptat a la nova situació seguint amb la formació a distància.

La Biblioteca Antoni Gaudí trasllada 
la seva activitat a les xarxes socials
Durant tot el confinament, la Biblioteca 
Antoni Gaudí ha ofert activitats, recursos i 
recomanacions literàries, tant per a infants 
com per a adults, a través del seu perfil social. 

Per Sant Jordi, va coorganitzar amb la Regidoria 
de Cultura el programa virtual d’aquesta diada 
cultural amb activitats participatives per a 
totes les edats. 

Així mateix, l’equipament va reobrir el passat 
25 de maig amb alguns serveis presencials 
que ha anat ampliant en les últimes setmanes.

En aquests moments, l’accés a l’equipament es fa mitjançant cita o reserva prèvia, al telèfon 
977 768 809 o al correu biblioteca.gaudi@riudoms.cat, i s’ofereixen únicament els serveis de 
recollida de préstec, devolució de documents, estudi en sala i consulta dels ordinadors. Per 
poder oferir aquests serveis, la biblioteca ha habilitat l’espai amb totes les mesures de seguretat 
requerides i recomanades pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
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La Guàrdia Municipal va ajudar l’Institut Joan 
Guinjoan en el repartiment de dispositius 
tecnològics i connexions a internet que el 
Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya va posar a disposició de l’alumnat 
que ho necessitava perquè, des de casa, 
pogués continuar amb les classes virtuals.

Així mateix, es va encarregar de distribuir les 
activitats que, des dels centres educatius, 
es demanaven als infants i joves que no 
disposaven de serveis telemàtics. 

Judit
Albesa Fontgivell

Regidora de 
l’àrea d’Educació 
i Formació i 
Benestar Social

El passat mes de març molts projectes socials de les 
entitats locals i de l’Ajuntament van quedar congelats 
en el temps. Amb la nova realitat n’hem hagut de fer 
néixer de nous per mitigar els efectes del confinament. 
En les àrees de Benestar Social, Educació i Formació, 
les condicions marcades per la nova realitat social s’han 
traduït en noves tasques a fer des de la Regidoria. 

En l’àmbit social, hem organitzat el repartiment i 
seguiment de les Targetes Moneder dels usuaris del 
Servei de Menjador Escolar que comptaven amb ajuts. 
Diàriament, hem estat a disposició dels col·lectius més 
vulnerables del nostre poble, de la Residència L’Onada 
i també de la gent gran que més ho necessitava. S’han 
fet donacions d’aliments a diverses institucions i hem 
col·laborat contundentment en les necessitats urgents 
de Serveis Socials.

En l’àmbit educatiu, hem estat a total disposició dels 
centres del nostre municipi, repartint PC’s a alumnes 
d’Educació Secundària, així com documentació a 
famílies d’Educació Primària. Des del servei de menjador 
i les AMPA’s de les escoles s’han fet donacions a 
Càritas i la Residència L’Onada. A més, l’equip educatiu 
de la Llar d’Infants ha treballat virtualment oferint 
recomanacions, propostes pels infants i acompanyant 
a les famílies durant aquest temps de confinament. 
També el professorat de l’Escola de Música ha adaptat 
les classes en línia, fent que la música no hagi deixat de 
sonar a Riudoms. En paral·lel, la Biblioteca Municipal ha 
continuat treballant oferint activitats virtuals diverses 
i participatives gràcies a les quals hem pogut celebrar 
conjuntament dates assenyalades com la Diada de 
Sant Jordi. 

Des de la Regidoria, i gràcies al personal de l’Ajuntament 
que hi ha posat tota l’energia, hem intentat adaptar-nos 
a les condicions del confinament, sempre prioritzant 
que la ciutadania sentís l’Ajuntament al seu servei. 

La Guàrdia Municipal dóna 
suport als centres educatius

L’Ajuntament de Riudoms, de forma coordinada 
amb el Consell Comarcal del Baix Camp, va 
distribuir a finals de març les targetes moneder 
a les famílies que fan ús de les beques del 
servei de menjador escolar perquè, durant 
la suspensió del servei, poguessin adquirir 
aliments.

A més, la distribució de les targetes moneder, 
a càrrec de la Guàrdia Municipal, es va 
acompanyar d’un lot de productes alimentaris 
de Costa Concentrados Levantinos que aquesta 
empresa, ubicada al nostre municipi, va posar 
a disposició d’aquestes famílies.

Es distribueixen les 
targetes moneder per 
als ajuts de menjador
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La Regidoria de Festes, juntament amb la de Joventut, s’han reunit, durant el confinament, amb 
les entitats i els col·lectius que participen en l’organització de la Festa de Barris i de la Festa 
Major de Sant Jaume per tal de dissenyar i acordar propostes que garantissin la seguretat i la 
salut dels veïns i les veïnes d’acord amb les mesures de seguretat establertes per les autoritats 
sanitàries per aquest tipus d’esdeveniments. Per acord amb les entitats, s’ha decidit suspendre 
l’edició d’enguany de la Festa de Barris i de la festa major d’estiu. 

Festes i Cultura

Reunions amb les entitats i 
col·lectius per reformular les festes

Premis del 
concurs de 
fotografia de la 
Setmana Santa
El 5 de març, es va reunir el jurat del concurs 
de fotografia de la Setmana Santa 2019. Les 
persones guanyadores d’aquesta edició han 
estat les següents: Pedro Berlanga Cantero, 
premi a la millor col·lecció de fotografies, 
i Josep Anton Carranza, premi a la millor 
fotografia.

A causa de la suspensió dels actes d’aquest 
any, les fotografies presentades en el concurs 
del 2019 s’exposaran a l’Església de Sant 
Jaume durant la Setmana Santa del 2021. 
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Verònica
Torres Ferrant

Regidora de 
l’àrea de Cultura i Festes

En tots aquests anys com a regidora no hagués 
pensat mai viure una situació tan complexa com la 
que estem vivint. La pandèmia de la Covid-19 ens ha 
fet anul·lar o reinventar tota la programació festiva i 
cultural del nostre poble i que tant estimem.

Una de les primeres decisions va recaure en la 
suspensió de la Setmana Santa, tot i que vam poder 
mantenir el premi de fotografia. Després, la Diada 
de Sant Jordi, per la que vam programar activitats 
virtuals al voltant del llibre i la rosa.

Poques setmanes després tampoc vam poder 
celebrar els actes previstos en el marc de la festa 
de les Relíquies, molts d’ells organitzats per part 
d’entitats del nostre poble, com la Trobada de 
Gegants o la Festa Medieval. 

La incertesa que ens portava aquesta situació ens 
va obligar a plantejar canvis en tota la programació 
d’estiu, que a mesura que passaven els dies, vèiem 
cada vegada més a prop. 

A partir d’aquí, es van iniciar reunions virtuals 
amb les entitats culturals i festives del nostre 
poble, donant el suport necessari perquè puguin 
mantenir les seves activitats en la mesura del 
possible i compartint sensacions i reflexions per 
poder reinventar, de forma conjunta, les festes que 
s’acosten. 

Gràcies a totes les idees i a l’energia positiva que 
aporten a cada reunió que fem telemàticament i amb 
el suport dels meus companys de govern, mantinc 
cada dia la il·lusió de treballar pel poble i desitjo que 
el que estem vivint ens faci millorar com a persones. 
Espero que ben aviat puguem tornar a gaudir de les 
nostres tradicions festives i culturals amb la màxima 
normalitat. Junts, ho aconseguirem!!!

Cultura es reuneix 
amb les entitats locals 
d’aquesta àrea

La regidora de Cultura, Verònica Torres, ha 
mantingut diverses reunions amb les entitats 
culturals de Riudoms, com són el Centre 
d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar; els 
grups de teatre Gaudi’m Musicals, Dramèdia 
Teatre i Grup Independent d’Art; i amb la 
Colla Sardanista Roses de tardor, per avaluar 
la situació del sector i escoltar les iniciatives i 
mesures que aquestes entitats proposen per 
afrontar la represa de l’activitat.
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El fotògraf Mateu Salvat ha fet un recull 
de fotografies de 24 hores en la vida de 
Riudoms confinat a través d’una iniciativa de 
participació ciutadana. Aquesta selecció es 
donarà a l’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament.

El dilluns 18 de maig, amb motiu del dia 
internacional dels museus, es va convidar 
a fer una visita virtual de la Casa Pairal 
d’Antoni Gaudí, gràcies a la col·laboració de 
Mateu Salvat Fotògraf. 

El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar ha publicat la 29a edició dels Premis 
Arnau de Palomar que convoca conjuntament 
amb l’Ajuntament. El lliurament d’obres finalitza 
el 13 d’octubre. Més informació a cerap.cat. 

El Teatre Auditori Casal Riudomenc ha 
reprogramat per a la pròxima tardor, ja dins 
la temporada 2020-2021, els espectacles que 
han quedat suspesos a causa de la crisi i està 
treballant per adaptar-se als nous protocols.

Celebració del 
Dia dels Museus

Un dia en la 
vida de Riudoms 
confinat

El Casal ajorna 
la temporada

Convocats els 
Premis Arnau 
de Palomar

Cultura
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L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Riudoms 
està treballant en la redacció del nou Pla Local 
de Joventut (PLJ) per als pròxims 4 anys.

En aquesta primera fase d’elaboració del PLJ, 
s’ha comptat amb la participació de joves 
del municipi d’entre 12 i 30 anys per tal de 
conèixer les seves necessitats i propostes 
en l’àmbit de joventut, amb els quals s’han 
realitzat reunions virtuals amb cinc grups 
reduïts oberts a tot el jovent. Les àrees sobre 
les quals s’està treballant són l’habitatge, el 
treball, l’educació, el context social actual, 
l’esport, l’associacionisme, l’oci i la cohesió 
social, entre d’altres. 

Pròximament, l’àrea de Joventut es posarà en 
contacte amb les entitats locals perquè facin 
també les seves aportacions. 

Més de vint persones i un total de sis 
equips van participar en el joc “Megareptes 
confinats” que va organitzar la Regidoria de 
Joventut de l’1 al 7 de juny per a joves a 
partir d’11 anys i famílies.

Els “Megareptes confinats” consistien a 
superar uns reptes diaris per tal d’evitar la 
propagació d’un virus. Els reptes del joc es 
podien realitzar a l’interior de les cases, a 
les terrasses o als jardins.

Els equips guanyadors van aconseguir lots 
de productes locals, un sopar a la Braseria 
Sant Antoni i entrades per al Teatre Auditori 
Casal Riudomenc.

Joventut posa en marxa un joc 
virtual de superació de reptes

S’està treballant en l’elaboració 
d’un nou Pla Local de Joventut

Joventut
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Governar en temps de Covid-19 
L’equip de Govern de Junts per Riudoms va iniciar l’any amb una planificació seguint el pla 
de mandat segons el programa electoral. Poques setmanes després però, l’arribada de la 
crisis sanitària va alterar tota la planificació. L’aturada del món en aquell moment i les conse-
qüències econòmiques que s’han anat generant obliguen a adaptar-se a la realitat a marxes 
forçades, tant a nivell personal com a nivell de poble.

Des de meitats de març, tot i semblar que la Terra havia deixat de girar, l’equip de govern va 
continuar al peu del canó amb l’objectiu prioritari de protegir la salut dels veïns i veïnes. La 
gestió d’anar al capdavant del poble va fer un gir de 180º. Però l’alcalde i els regidors i regi-
dores de govern s’hi van adaptar ràpidament. Són aquestes persones les qui han treballat 

incansablement per dur a terme les accions que han sigut necessàries. 
Qui sinó ells i elles van ser els que van gestionar que els i les professionals sanitaris del nos-
tre poble tinguessin els EPI’s per treballar amb seguretat les primeres setmanes quan tot 
s’havia esgotat?
Qui sinó ells i elles van ser els que van preocupar-se dels comerços en el primer moment de 
necessitat, proporcionant-los-hi materials de protecció?
Qui sinó ells i elles van ser els que es van interessar perquè la gent gran del poble que viu 
sola fos atesa per superar el confinament?
Qui sinó ells i elles van ser els que van gestionar la informació d’interès per a tota la ciutada-
nia en un moment en el que aquesta excedia la capacitat d’assumir-la?

Opinió dels Grups Municipals

Molts, molts i molts ànims!
Des de la irrupció del coronavirus han estat setmanes dures, i encara ho són. Ens hi hem 
anat adaptant com hem pogut i, a mesura que passaven les setmanes, creixia el neguit de 
molts. Sobretot, d’aquells que teniu a prop persones amb la salut delicada, que heu hagut 
de tancar el negoci, que us heu quedat sense feina o que heu hagut d’assumir una forta 
càrrega de treball de cures.

Són moments difícils per a moltes persones. Com a regidors ho hem comprovat a través de 
les moltíssimes trucades i converses amb desenes i desenes de riudomencs a qui aquesta 
crisi ha impactat de ple. Per això, ara més que mai, és hora d’ajudar a qui més ho necessita. 

Des de l’Ajuntament de Riudoms hem de fer tot el possible per frenar aquesta crisi. Fins 
ara s’han anunciat diverses mesures socials i econòmiques gràcies a les aportacions dels 
grups polítics i del govern, però no ens podem quedar aquí. I és que les mesures que s’han 
avançat són necessàries, però insuficients. Per això, des d’Esquerra ho tenim clar: cal 
prendre més decisions i portar el pressupost de l’Ajuntament al límit, fent les modificacions 
que calguin. Un exemple evident: els diners de les festes i activitats públiques que no es 
faran cal destinar-los a ajudes socials i dinamització econòmica. I fer-ho amb agilitat.

Les regidores i regidors d’Esquerra, des del primer moment d’aquesta crisi ens hem posat 
a disposició de Riudoms. Així li vam traslladar al govern municipal i en particular a l’alcalde. 

Benvolguts vilatans i vilatanes de Riudoms, com ja sabeu hem estat passant una 
temporada dura confinats tots a les nostres cases degut a la Covid-19 o Coronavirus, és 
per aquest motiu que des del PSC volíem donar-vos les gràcies pel gran comportament 
solidari i exemplar que hem tingut durant tot aquest temps, com ja sabeu aquest 
virus ha afectat a moltes persones, per això volíem fer-vos una forta abraçada a tots 
aquells que heu tingut familiars que hagin patit aquest virus. Recordar també que tot 

això no ha acabat, i que ara més que mai hem de mostrar tot aquest seny i bon saber 
fer que hem fet durant el confinament, tots junts guanyarem, n’estem segurs; per 
últim volíem enviar el nostre reconeixement a totes aquelles persones que han vetllat 
per nosaltres durant el confinament, ens referim als sanitaris, cossos de seguretat 
de la vila, treballadors i treballadores dels supermercats, dels nostres comerços, 
agricultors i personal de neteja. MOLTES MOLTES GRACIES per tot el vostre esforç, 

Malauradament, a banda de l’afectació directa sobre la salut de la població, els efectes 
de la COVID19 arribaran a totes les estructures de la nostra societat. Els ERTO, els 
tancaments d’empreses, la paralització de sectors econòmics, els acomiadaments... 
Estan tenint i tindran greus efectes sobre la precària situació de moltes persones.

Per aquest motiu la CUP Riudoms hem anat fent propostes per tal que l’Ajuntament de 
Riudoms desenvolupi un pla de xoc per fer front a la crisi derivada de la COVID19. Hem 
de posar tots els esforços per a què aquesta situació no deixi cap riudomenca enrere.

En l’àmbit social és indispensable augmentar els recursos dels serveis socials, que 

en els últims mesos han patit un augment de demandes. És necessari augmentar la 
subvenció nominativa municipal a Càrites Parroquial, entitat que gestiona el Banc 
d’Aliments i que està fent front a pagaments de famílies en risc d’exclusió econòmica.

També cal posar molts esforços en l’àmbit laboral. L’Ajuntament de Riudoms pot 
desenvolupar plans d’ocupació per a les 366 aturades que teníem al poble aquest 
mes d’abril. Alhora cal que vetllem pels drets laborals i de seguretat de les treballadores 
del propi consistori així com de les empreses externes.

No podem oblidar el comerç local, els autònoms i les petites empreses locals. Hem de 

I què hem de continuar fent a partir d’ara?
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incansablement per dur a terme les accions que han sigut necessàries. 
Qui sinó ells i elles van ser els que van gestionar que els i les professionals sanitaris del nos-
tre poble tinguessin els EPI’s per treballar amb seguretat les primeres setmanes quan tot 
s’havia esgotat?
Qui sinó ells i elles van ser els que van preocupar-se dels comerços en el primer moment de 
necessitat, proporcionant-los-hi materials de protecció?
Qui sinó ells i elles van ser els que es van interessar perquè la gent gran del poble que viu 
sola fos atesa per superar el confinament?
Qui sinó ells i elles van ser els que van gestionar la informació d’interès per a tota la ciutada-
nia en un moment en el que aquesta excedia la capacitat d’assumir-la?

Qui sinó ells i elles van ser i són els que estant refent la planificació i el pressupost municipal 
d’aquest any per destinar recursos econòmics als col·lectius més afectats?

I malgrat les infinites evidències, encara hi ha qui pensa que aquesta feina l’han realitzat 
aquells que han disposat de temps lliure per poder copiar i enganxar textos i opinar del tre-
ball, això sí, que fan als altres, i fins i tot potser sense tenir-ne prou dades, des del sofà de 
casa amb el mòbil a la mà.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Molts, molts i molts ànims!
Des de l’Ajuntament de Riudoms hem de fer tot el possible per frenar aquesta crisi. Fins 
ara s’han anunciat diverses mesures socials i econòmiques gràcies a les aportacions dels 
grups polítics i del govern, però no ens podem quedar aquí. I és que les mesures que s’han 
avançat són necessàries, però insuficients. Per això, des d’Esquerra ho tenim clar: cal 
prendre més decisions i portar el pressupost de l’Ajuntament al límit, fent les modificacions 
que calguin. Un exemple evident: els diners de les festes i activitats públiques que no es 
faran cal destinar-los a ajudes socials i dinamització econòmica. I fer-ho amb agilitat.

Les regidores i regidors d’Esquerra, des del primer moment d’aquesta crisi ens hem posat 
a disposició de Riudoms. Així li vam traslladar al govern municipal i en particular a l’alcalde. 

Vam posar a disposició de l’Ajuntament la nostra voluntat de servei públic i el coneixement 
professional que cadascun de nosaltres tenim. Tanmateix, el govern no va recollir el nostre 
oferiment. És un llastima perquè aquest era un moment per treballar en equip.

Un últim apunt: que no ens faci por fer autocrítica. Arreu s’ha demostrat que l’administració 
té molt terreny per millorar. Necessitem més salut pública, més comerç local, més suport 
als treballs de cures i més recerca. 

Molts, molts i molts ànims a totes i a tots!

Grup Municipal d’ERC-AM

això no ha acabat, i que ara més que mai hem de mostrar tot aquest seny i bon saber 
fer que hem fet durant el confinament, tots junts guanyarem, n’estem segurs; per 
últim volíem enviar el nostre reconeixement a totes aquelles persones que han vetllat 
per nosaltres durant el confinament, ens referim als sanitaris, cossos de seguretat 
de la vila, treballadors i treballadores dels supermercats, dels nostres comerços, 
agricultors i personal de neteja. MOLTES MOLTES GRACIES per tot el vostre esforç, 

sense vosaltres tot això no hagués estat possible; per acabar volem recordar-vos que 
nosaltres també seguim treballant per tots vosaltres, i que si necessiteu qualsevol 
cosa o ens voleu transmetre les vostres inquietuds o podeu fer a riudomspsc@gmail.
com, moltes gràcies per tot, salut i visca Riudoms!!!

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

en els últims mesos han patit un augment de demandes. És necessari augmentar la 
subvenció nominativa municipal a Càrites Parroquial, entitat que gestiona el Banc 
d’Aliments i que està fent front a pagaments de famílies en risc d’exclusió econòmica.

També cal posar molts esforços en l’àmbit laboral. L’Ajuntament de Riudoms pot 
desenvolupar plans d’ocupació per a les 366 aturades que teníem al poble aquest 
mes d’abril. Alhora cal que vetllem pels drets laborals i de seguretat de les treballadores 
del propi consistori així com de les empreses externes.

No podem oblidar el comerç local, els autònoms i les petites empreses locals. Hem de 

desenvolupar més iniciatives fomentant el consum de proximitat. Fàcilment podem 
desenvolupar un espai web amb tots els serveis i empreses de Riudoms, pensat per a què 
els consumidors puguin trobar al poble tot allò que necessiten.

Aquestes són només algunes de les propostes que com a CUP hem desenvolupat. És 
essencial que totes les forces polítiques continuem treballant plegades, escoltant 
totes les propostes i sent col·laboratives per combatre la crisi.

TORNAREM MÉS FORTES! Que ningú es quedi enrere, entre totes ho podem TOT!
 Aquest article es va entregar el 31 de maig de 2020. 

I què hem de continuar fent a partir d’ara?
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Tant si el vent ve a favor com si ve en contra...
Fa un any que els veïns i veïnes de Riudoms vau fer confiança en el nostre programa i de 
manera majoritària ens vau escollir perquè en el termini de 4 anys el duguéssim a terme.

Aquest any però, han passat fets que han alterat de manera substancial la normalitat del 
nostre poble, des dels aiguats del mes d’octubre, passant pel temporal Glòria i finalment la 
pandèmia causada pel coronavirus.

La prioritat de l’Equip de Govern, davant de totes aquestes adversitats, ha sigut la d’estar 
al costat de la gent; atenent, en cada moment, les necessitats dels més perjudicats, sense 
publicitat i de manera discreta, fugint de gestos amables però buits de contingut, centrats en 

cobrir les necessitats més urgents de les persones que ho requerien, oferint solucions reals i 
viables sota el paraigua de les competències municipals i l’administració pública.

Hem vist com en moltes ocasions, els qui no tenen responsabilitats de govern ofereixen 
solucions que poden ser atractives i que queden bé sobre el paper i com a element de pro-
paganda, però que no tenen en compte la seva viabilitat real. Cadascú fa el seu paper, i al 
Govern li toca el de la responsabilitat.

Tot i aquesta situació d’anormalitat que ens ha acompanyat la major part del temps de 
mandat transcorregut, des de l’equip de Govern, no hem perdut de vista les 150 propostes 

Opinió dels Grups Municipals

Un any: treballar, sumar i portar Riudoms més enllà
Treballar, sumar i portar Riudoms un pas més enllà. Aquests van ser els compromisos 
d’Esquerra a les eleccions de fa un any i això és, precisament, el que hem fet durant el 
primer any de mandat. Un any intens: temporals, coronavirus, pressupostos, etc.

TREBALLAR. Les moltíssimes converses amb tots els que ho heu passat malament durant 
el coronavirus per saber com us podíem ajudar des de l’Ajuntament. Les gestions per tornar 
a posar la situació de l’Hort del Coques sobre la taula del consistori. L’alerta per la forta 
mala olor que provoca la depuradora municipal, que ha quedat petita i ha esdevingut un 
problema pels veïns del sud de Riudoms. Les visites als afectats pels aiguats de l’octubre 
passat i pel temporal Glòria.

SUMAR. La capacitat de votar conjuntament tant amb el govern de JxR com amb la CUP i 
el PSC. I sobretot la voluntat de mà estesa per fer avançar Riudoms. Hem ofert acords en 
temes de poble al govern. Hem fet propostes de millora al pressupost municipal. Ens hem 
posat a disposició de Riudoms durant la crisi del coronavirus. Fins ara, però, el govern no 
ha recollit la mà estesa i està optant per la solitud. El més decepcionant ha estat veure que 
per fer front al coronavirus no ha volgut comptar amb la metgessa i la treballadora social 
que tenim a l’equip de regidors -la Teresa Basora i la Carme Cros- pel simple fet que són 
d’Esquerra.

Com a portaveu del PSC a l’Ajuntament de Riudoms vull manifestar tot el meu suport i 
solidaritat envers als caçadors del nostre poble que han estat perjudicats per les noves 
sancions econòmiques que vol establir la Generalitat de Catalunya. 

Existeix un malestar, totalment just, per l’augment de les sancions que imposa la nova llei 
aprovada pel Govern català ja que és una mesura injusta que se suma a l’estigmatització de 
la caça i dels caçadors que promouen determinats grups. 

Cal recordar que al nostre poble conviuen molts caçadors i que la seva tasca és fonamental 
per controlar plagues, reduir els accidents de trànsit, assegurar la nostra biodiversitat... 

Estem, doncs, davant d’una activitat molt arrelada a Riudoms. 

Seria interessant recordar que si no fos pels caçadors s’haurien de destinar una gran cantitat 
de diners 

Som davant d’una imposició, que perjudica molts caçadors, que s’ha imposat sense 
consensuar res. I que consti que estem plenament d’acord amb que s’ha de sancionar els 
caçadors furtius, però no castigar injustament als caçadors que complim amb les normatives. 

El Govern de la Generalitat, doncs, ens ha imposat una normativa de sancions injusta que 

En defensa de la caça

La CUP es va assabentar que l’Ajuntament volia comptar amb el personal del servei de Menjador 
i la Llar d’Infants per realitzar la tasca de monitoratge de l’Escola de Lleure. Una decisió amb la 
qual no hi estem d’acord, tot i entendre la situació d’excepcionalitat de la COVID-19. 

Tot i que el regidor de la CUP va demanar-ho expressament al govern, ens preocupa que 
l’Ajuntament no hagi explicat a la ciutadania el motiu d’aquest canvi.  

L’Escola de Lleure necessita personal especialitzat 
Les activitats relacionades amb el lleure han d’estar organitzades per persones especialitzades, 
que estiguin acostumades a desenvolupar-se en un entorn com aquest i disposin de les 

titulacions necessàries. 

Enguany també és necessari desenvolupar activitats per obtenir nous aprenentatges, com 
l’acompanyament emocional, la gestió a la incertesa i la por al desconegut degut a la situació 
que ha generat la COVID-19. 

Les treballadores assumiran un canvi de funcions que no els correspon 
Malgrat que les treballadores del servei de menjador i la Llar d’Infants estan en contacte amb 
infants, i sense dubtar de la seva professionalitat, creiem que no és el personal més indicat 
per dur a terme aquesta activitat ja que no té la formació específica de l’Educació en el Lleure. 

Escola de Lleure: allò que l’Ajuntament no explica
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Tant si el vent ve a favor com si ve en contra...
cobrir les necessitats més urgents de les persones que ho requerien, oferint solucions reals i 
viables sota el paraigua de les competències municipals i l’administració pública.

Hem vist com en moltes ocasions, els qui no tenen responsabilitats de govern ofereixen 
solucions que poden ser atractives i que queden bé sobre el paper i com a element de pro-
paganda, però que no tenen en compte la seva viabilitat real. Cadascú fa el seu paper, i al 
Govern li toca el de la responsabilitat.

Tot i aquesta situació d’anormalitat que ens ha acompanyat la major part del temps de 
mandat transcorregut, des de l’equip de Govern, no hem perdut de vista les 150 propostes 

del nostre programa i no hem renunciat al seu compliment. Estem convençuts que amb de-
dicació i treball assolirem la fita i acabarem la feina per la qual ens vau escollir les passades 
eleccions municipals.

Tothom espera la tornada a la normalitat. Normalitat que, per l’Equip de Govern, significa la 
dedicació, sense limitacions, al benestar dels veïns i veïnes de Riudoms, a posar en valor les 
potencialitats del nostre poble i a treure el màxim rendiment dels recursos dels que dispo-
sem. I sobretot, sense perdre de vista que aquest Govern vol ser per a tots els riudomencs i 
riudomenques, el Govern «de les persones i per a les persones.»

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Un any: treballar, sumar i portar Riudoms més enllà
SUMAR. La capacitat de votar conjuntament tant amb el govern de JxR com amb la CUP i 
el PSC. I sobretot la voluntat de mà estesa per fer avançar Riudoms. Hem ofert acords en 
temes de poble al govern. Hem fet propostes de millora al pressupost municipal. Ens hem 
posat a disposició de Riudoms durant la crisi del coronavirus. Fins ara, però, el govern no 
ha recollit la mà estesa i està optant per la solitud. El més decepcionant ha estat veure que 
per fer front al coronavirus no ha volgut comptar amb la metgessa i la treballadora social 
que tenim a l’equip de regidors -la Teresa Basora i la Carme Cros- pel simple fet que són 
d’Esquerra.

UN PAS MÉS ENLLÀ. Hem treballat per ampliar la Guàrdia Urbana de Riudoms. Hem 
proposat reduir les despeses en publicitat i festes i, per contra, contractar un dinamitzador 
econòmic, ampliar les beques menjador i elaborar un Pla de mobilitat local. Davant la crisi 
del coronavirus, hem apostat per donar subvencions al teixit econòmic local i per elaborar 
una guia comercial que reculli tots els negocis de Riudoms.

Com sabeu, els regidors d’Esquerra estema a l’oposició, una expressió que no ens agrada 
utilitzar perquè no ens oposem a ningú. El que fem és treballar en positiu per Riudoms. I 
així seguirem! #AlServeiDeRiudoms

Grup Municipal d’ERC-AM

Estem, doncs, davant d’una activitat molt arrelada a Riudoms. 

Seria interessant recordar que si no fos pels caçadors s’haurien de destinar una gran cantitat 
de diners 

Som davant d’una imposició, que perjudica molts caçadors, que s’ha imposat sense 
consensuar res. I que consti que estem plenament d’acord amb que s’ha de sancionar els 
caçadors furtius, però no castigar injustament als caçadors que complim amb les normatives. 

El Govern de la Generalitat, doncs, ens ha imposat una normativa de sancions injusta que 

desperta l’enuig del caçadors ja que neix sense diàleg ni voluntat de consensuar res. Des 
del PSC, volem lamentar aquesta manera política de procedir que nega quelcom tan bàsic 
com el diàleg. 

Necessitem un Govern que ofereixi un catàleg de serveis i prestacions de la màxima 
qualitat i eficiència, i no un grup d’agitadors que animin els aldarulls i els talls de carreteres. 
Catalunya som tots i totes, igual com Riudoms som tots i totes. També els caçadors que fan 
aquesta tasca tan important i que no reben, a canvi, més que menyspreus i unes sancions 
absolutament desorbitades i completament desproporcionades. Així no, senyors que manen 
a la Generalitat. 

Grup Municipal del PSC-CPEn defensa de la caça

Grup Municipal de Junts per Riudoms

titulacions necessàries. 

Enguany també és necessari desenvolupar activitats per obtenir nous aprenentatges, com 
l’acompanyament emocional, la gestió a la incertesa i la por al desconegut degut a la situació 
que ha generat la COVID-19. 

Les treballadores assumiran un canvi de funcions que no els correspon 
Malgrat que les treballadores del servei de menjador i la Llar d’Infants estan en contacte amb 
infants, i sense dubtar de la seva professionalitat, creiem que no és el personal més indicat 
per dur a terme aquesta activitat ja que no té la formació específica de l’Educació en el Lleure. 

La CUP ja fa anys que insisteix en la necessitat d’aprovar una Relació de Llocs de Treball 
(RLT). Una demanda que també ha estat exigida per part de les mateixes treballadores de 
l’Ajuntament, entre d’altres motius per delimitar de forma més clara quines tasques han 
d’assumir i quines no. 

No s’han posat facilitats a les famílies amb dificultats econòmiques 
En unes circumstàncies excepcionals com les actuals és més necessari que mai fer costat a 
les famílies amb més dificultats. Sorprenentment l’Ajuntament no ha proporcionat cap tipus 
d’informació sobre possibles beques i el preu del servei ha estat el mateix que en anys anteriors. 
Aquest article es va entregar el 23 de juny de 2020. 

Escola de Lleure: allò que l’Ajuntament no explica
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