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Recuperant el Riudoms esborrat
Escrit de l’Alcalde

Les darreres setmanes 
han vingut marcades per 
una situació complexa per 
diferents col·lectius com el 
de restauració, d’estètica, 
d’esports i de cultura, 
entre d’altres, en aquesta 
anomenada segona onada 
de la pandèmia.

Aquests sectors s’han vist directament afectats 
per les restriccions establertes per la Generalitat 
per afrontar la pandèmia, havent d’aturar la 
seva activitat durant dies. Sortosament, a 
hores d’ara han pogut reobrir els seus serveis, 
sobretot pensant en que s’acosten les dates 
tan assenyalades per 
les nostres tradicions, el 
Nadal. 

Com a alcalde i en nom 
de l’Ajuntament, us vull 
transmetre que, tal i 
com durant les primeres 
onades de contagis 
hem estat al costat dels 
sanitaris, del petit comerç de primera necessitat 
i dels veïns i veïnes per a la protecció de la seva 
salut, ara també ens comprometem a estar al 
costat d’aquells sectors que no han pogut fer la 
seva feina durant mesos. 

És per això que la voluntat del Govern és, a 
nivell de poble, apostar fort per la promoció 
en la campanya de Nadal per als comerços 
locals, oferint estratègies i esdeveniments 
d’acompanyament per dinamitzar el comerç en 
aquestes dates, i durant tot l’any.  

De la mateixa manera, també volem anar 
recuperant en la mesura del possible aquelles 
activitats, actes o esdeveniments que han 
desaparegut gairebé durant tot aquest any. La 
cultura, l’esport i l’oci han de continuar vius al 

nostre poble. És per això que des de la Biblioteca 
Municipal no hem deixat d’obrir les portes a la 
lectura a petits i grans i que des del Teatre 
del Casal Riudomenc hem treballat per oferir 
una programació de la temporada 2020/2021 
de qualitat, contribuint tant en el suport a les 
companyies per una banda com en la oferta 
pública del gaudi dels espectacles culturals per 
l’altra. En paral·lel, hem treballat per recuperar 
l’activitat a les instal·lacions esportives el més 
aviat possible, ja que l’esport forma part del 
benestar físic i emocional de les persones.

En la mateixa línia, fa setmanes que dediquem 
esforços a repensar i reinventar els actes de les 
festes de Nadal perquè, malgrat la complexitat, 

també enguany puguin 
deixar empremta a 
totes les cases.

La pandèmia a 
Riudoms ens ha robat 
la nostra Setmana 
Santa, el Sant Jordi, 
la Festa de Barris, la 
Festa Major de Sant 

Jaume, el Reviu les Places, la Fira de l’Avellana, 
la diada de l’11 de setembre, la programació 
cultural del Teatre, els esdeveniments 
esportius, l’activitat de totes les entitats, part 
de les Festes el Beat,... No deixem que també 
ens esborri del tot el Nadal. Riudoms ha d’anar 
recuperant poc a poc la seva essència!

Aprofito aquestes línies per desitjar-vos que 
passeu uns dies màgics sentint-vos a prop, de 
la manera que sigui, dels qui més estimeu, i 
tot esperant que l’any vinent puguem retrobar-
nos junts altre cop als carrers i les places del 
nostre poble. 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Fa setmanes que 
dediquem esforços a 

repensar i reinventar els 
actes de les festes de Nadal
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Presa de possessió del càrrec 
de jutgesses de pau

Governació

La Jutgessa de Pau, Marina Mas Mestre, i 
la Jutgessa de Pau suplent, Mònica Asens 
Fortuny, van prendre possessió dels seus 
respectius càrrecs per als propers quatre 
anys.

En l’acte, que va tenir lloc el 18 de novembre 
al Jutjat de Pau de Riudoms, hi van assistir 
l’alcalde, Sergi Pedret Llauradó i el tinent 
d’alcalde, Jordi Domingo. 

Els jutjats de pau es troben als municipis on no 
hi ha jutjat de primera instància i instrucció. 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha avançat en els treballs d’arranjament de la Riera de Maspujols 
de Riudoms, després de les afectacions provocades pel temporal Dana de l’octubre del 2019.

En aquesta fase, s’ha arreglat l’embocadura del barranc de la Cambra amb pedra i formigó. 
També s’han adequat dos trams afectats del camí lateral de la riera, mitjançant la construcció 
d’una escullera i recuperant la terra necessària per tornar a habilitar el camí.

Continuen els treballs d’arranjament 
de la Riera de Maspujols
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Governació Hisenda

Des de la Regidoria d’Hisenda i la Regidoria 
de Medi Ambient s’ha impulsat una mesura 
per afavorir la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als habitatges particulars i, 
per tant, l’ús d’energia sostenible al municipi.  
Es tracta d’una bonificació concreta per als 
veïns i veïnes que instal·lin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
provinent del sol als seus habitatges.

La bonificació, aprovada al Ple extraordinari 
del passat 2 de novembre, representa un 
estalvi econòmic directe del:

S’aprova la bonificació per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques 

• 95% de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO) d’aquesta instal·lació
• 50% de l’Impost sobre béns immobles (IBI) durant 5 anys consecutius

 
A més, aquest avantatge se suma a l’estalvi de la factura del subministrament elèctric, que es 
veurà reduïda gràcies a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. En paral·lel, 
es tracta d’una mesura que deriva del compromís de l’Ajuntament de Riudoms per a la millora 
de l’eficiència energètica i la transició cap a les energies renovables, línia recollida al «Pla 
d’acció per a l’energia sostenible (PAES)» que va redactar i aprovar el consistori l’any 2016.

Com es pot sol·licitar la bonificació? 

• ICIO > A l’Ajuntament, en el moment de presentar la comunicació prèvia d’obres o llicència 
d’obres de la instal·lació.

• IBI > A les oficines de BASE, abans del termini de 12 mesos a comptar des de la data 
que figuri en el document que acrediti la instal·lació legalitzada davant de la Generalitat i 
presentant una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia d’obres. 

Altres bonificacions socials aprovades pel Ple

El Ple extraordinari va aprovar altres bonificacions socials, a fi d’acompanyar les persones des de 
l’àmbit municipal en la realitat social actual causada per la pandèmia. Aquestes són:
 
• la reducció d’un 30% de l’Impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies nombroses, que 

fins ara era del 10%. Es pot sol·licitar a les oficines de BASE si es demana per primera vegada.
• la bonificació del 90% de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per obres 

d’adequació dels habitatges per facilitar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda, que es pot sol·licitar a les oficines de l’Ajuntament quan es presenti la comunicació 
prèvia d’obres o llicència d’obres. 
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L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Comerç Local, va programar un nou taller de formació 
adreçat al comerç minorista de Riudoms sobre com adaptar el negoci a la clientela post-covid. 
El curs, virtual i gratuït, estava organitzat per la Cambra de Comerç de Reus i va tenir lloc el 
dimecres 25 de novembre amb la participació de 15 comerços del municipi.

L’Ajuntament es reuneix amb els 
productors d’oli i avellanes 

Promoció Econòmica

La regidora de Promoció Econòmica, Inma Parra, i el regidor de Medi Rural, Josep M. Bages, es 
van reunir amb productors-elaboradors d’oli i avellanes de Riudoms per treballar conjuntament 
la promoció d’aquests productes i els seus productors.

Continua la formació virtual per al comerç minorista de Riudoms

La pastisseria i xocolateria Xocosave va ser 
la guanyadora de la V edició del concurs 
del Millor Panettone artesà d’Espanya 2020, 
organitzat per l’Escola de Pastisseria del 
Gremi de Barcelona. 

L’alcalde Sergi Pedret i la regidora Inma Parra 
van felicitar el seu creador, Adan Saez Ventura. 

Xocosave, 
premi al millor 
Panettone
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La Regidoria de Promoció Econòmica i 
Comerç Local treballa des de fa setmanes, 
conjuntament amb la Taula del Comerç Local, 
per planificar les accions clau necessàries per 
reactivar i dinamitzar els petits comerços de 
Riudoms.
 
Aquest any, la Cistella del Comerç Local, el 
Mercat de Nadal, i els llums i sons nadalencs 
seran els punts forts de de la campanya de 
promoció econòmica durant les festes de 
Nadal a Riudoms.
 
Cinquanta establiments participaran en la 
cistella del comerç local
 
L’inici del mes de desembre dóna el tret de 
sortida a la campanya amb la Cistella del 
comerç local, que consistirà en l’entrega de 
butlletes per part dels comerços a la clientela 
per participar en el sorteig d’una gran cistella, 
valorada en gairebé 2.000 €.
 
Aquesta cistella està formada pels obsequis 
que han aportat els diversos establiments 
adherits a la campanya i que poden consultar-
se de forma actualitzada en la pàgina web:
 
https://campanyanadal.riudomsturisme.cat/ 

El sorteig es realitzarà l’últim dia de l’any de 
la mà de l’Home dels Nassos.
 
Música als carrers, la novetat d’aquest any 
per dinamitzar les compres nadalenques
 
Amb l’objectiu d’acompanyar el petit comerç, 
l’Ajuntament de Riudoms ha instal·lat un fil 
musical pels carrers comercials del municipi per 
dinamitzar encara més les dates nadalenques.
 

La campanya de Nadal aposta per 
la promoció econòmica

Promoció Econòmica
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Les festes de Riudoms s’adapten 
en un any excepcional

Festes

La festa en honor al Beat Bonaventura se celebra amb una programació condicionada 
per les mesures sanitàries del moment. 

La festa del Beat Bonaventura 2020 es va haver d’adaptar a les restriccions sanitàries vigents. 
Per aquest motiu, els actes que es van poder dur a terme es van concentrar en un únic dia, el 
diumenge 22 de novembre.

Aquests actes van ser la solemne missa en honor al Beat Bonaventura en la qual es fa l’ofrena 
del ciri de la vila per part de l’alcalde i un castell de focs per commemorar els 400 anys del 
naixement del Beat, que es va poder veure des dels balcons i terrats de les cases de Riudoms 
així com en directe a través d’una xarxa social de l’Ajuntament. 

Aquest any, ha quedat suspès l’acte d’homenatge a la vellesa, així com altres activitats i actes 
que tenien lloc tradicionalment per aquestes dates. Tot i això, l’Ajuntament ha fet arribar un 
obsequi a tots els veïns i veïnes de Riudoms majors de 82 anys en record a aquest homenatge. 



9   \www.riudoms.cat

Verònica
Torres
Ferrant

Regidora de 
l’àrea de 
Cultura i Festes

Les àrees de Cultura i Festes són unes de les que s’han 
vist més afectades per la situació sanitària que estem 
vivint, ja que ens hem vist obligats a anul·lar tots els 
actes culturals i festius degut a la Covid-19.

Al llarg de la pandèmia, des de l’Ajuntament no hem 
parat de reunir-nos telemàticament amb les entitats i 
col·lectius culturals i festius del nostre poble per buscar 
alternatives, però no ha sigut possible programar 
gairebé res. 

Sembla que molt lentament podem començar a 
programar actes de petit format. Tenim l’exemple 
dels focs del Beat, que amb totes les mesures de 
seguretat pertinents, es van tirar endavant perquè 
els veïns i veïnes els poguessin mirar des dels seus 
balcons i terrats. 

Ara, entrem en els festes de Nadal, potser les més 
boniques de tot l’any ja que són les més familiars, i 
sobretot les més esperades pels més petits i les més 
petites de les nostres cases: els infants, que esperen 
els tions i també els Patges i SSMM Reis d’Orient amb 
molta impaciència. És per això que hem fet grans 
esforços per trobar la manera de conservar la il·lusió 
i la màgia que té la nit de Reis i que aquesta màgia 
pugui arribar, sense posar en perill la salut pública, a 
totes les cases dels nostres nens i nenes, passant per 
tots i cadascun dels carrers del municipi.

Vull donar les gràcies a tot l’equip de l’Ajuntament i 
a totes les persones voluntàries que ajuden a fer-ho 
possible i per damunt de tot, vull agrair d’una manera 
molt especial la comprensió i l’escalf rebut per part 
de tots vosaltres, els veïns i veïnes. No deixem de 
treballar per aconseguir que Riudoms torni a ser un 
poble viu de cultura, festes i tradicions. 

Una programació per a un Nadal diferent

Aquest any, les festes de Nadal també s’hauran 
d’adaptar a les restriccions per a la Covid-19. 
No obstant això, de l’11 de desembre al 6 
de gener, s’han programat algunes activitats 
que s’han ajustat a les mesures sanitàries 
establertes.

11 de desembre. Fermí Fernández presenta 
El sommelier. Teatre Auditori Casal Riudomenc.

12 i 13 de desembre. XV Mercat de Nadal. 
Plaça de l’Església.

13 de desembre. Divinas presenten 
ENCHANTÉ!. Teatre Auditori Casal Riudomenc.

Fins al 23 de desembre. Concurs de 
Pessebres 2020.

19 de desembre. És Nadal a L’hora del conte 
al telèfon. Biblioteca Antoni Gaudí.

Del 23 al 27 de desembre. Recollida de cartes 
a la bústia reial. Ajuntament de Riudoms.

24 de desembre. Missa del Gall. Església de 
Sant Jaume Apòstol.

27 de desembre. Pau Vallvé presenta La 
vida és ara. Teatre Auditori Casal Riudomenc.

30 de desembre. Circ Cric presenta Què 
bèstia! Teatre Auditori Casal Riudomenc.

31 de desembre. Sorteig de la cistella de 
Nadal del comerç local.

5 de gener. Arribada de SSMM els Reis 
d’Orient. 

6 de gener. Satisfacshow. Teatre Auditori 
Casal Riudomenc.

Més informació a riudoms.cat
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La campanya La Bona Brossa 
s’ajusta a la situació actual

Medi Ambient

El grup tractor de la campanya la Bona Brossa s’ha reunit per continuar amb el projecte “A 
Riudoms, amb la Bona Brossa, plantem cara al càncer”, que va quedar aturat per la pandèmia 
de la Covid-19. 

Els diferents col·lectius i entitats locals que formen part del grup tractor, com són les entitats 
o ens que lluiten contra el càncer, els centres educatius i les AMPA de Riudoms, han aportat 
diverses idees que permetran readaptar el projecte inicial a la realitat sanitària del moment. 
Ben aviat, es presentaran les accions de sensibilització a la població per millorar la recollida 
selectiva i, a la vegada, ajudar a la lluita contra el càncer. 

La recollida de residus és un servei essencial, 
per això durant els mesos de pandèmia 
cal protegir les persones que el fan possible. 

• No deixeu els residus fora dels contenidors. 

• A les àrees de contenidors, dipositeu únicament fracció orgànica, 
    envasos lleugers, envasos de vidre, paper/cartró i resta.

• Qualsevol altre residu porteu-lo a la deixalleria municipal. 
    [dimarts i dijous de les 16 h a les 20 h i dissabtes de les 10 h a les 14 h]

   Recollida de residus #Riudoms     
ATUREM 

L’INCIVISME
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Medi Ambient

L’Ajuntament ha habilitat diferents punts de 
connexió wifi d’accés gratuït a Riudoms a 
diferents zones i equipaments del municipi 
per promoure la connectivitat gratuïta per a la 
ciutadania als espais públics.

En total s’han habilitat 9 zones de connexió 
gratuïta i són les següents:

S’habiliten nou punts de connexió 
wifi gratuïts a Riudoms

Comunicació

Aquests punts de wifi obert són accessibles per a tota la ciutadania i per utilitzar-la cal cercar la 
xarxa «WiFi4EU-Riudoms», acceptar les condicions i iniciar la sessió.

Aquesta actuació s’ha realitzat mitjançant una subvenció de 15.000 € atorgada, l’any 2018, per la 
Unió Europea a través del projecte WiFi4EU per a la instal·lació de l’equipament a Riudoms.

• Plaça de l’Om
• Casa de Cultura
• Plaça de l’Església
• Casal Riudomenc
• Epicentre Gaudí
• Escoles Velles
• Biblioteca
• Zona esportiva
• Escola de Música
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L’Ajuntament es va sumar a la commemoració 
del Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones amb un acte que 
va tenir lloc el dimecres 25 de novembre a la 
plaça de l’Om.

En l’acte, es va llegir el manifest per part de 
les regidores en representació del consistori i 
va finalitzar amb un minut de silenci.

Accions per a la prevenció de la violència 
de gènere a Riudoms

Igualtat

Commemoració del Dia per a l’eliminació 
de la violència envers les dones

La Regidoria d’Igualtat ha realitzat, amb l’objectiu d’eliminar la violència de gènere, diverses 
accions al llarg d’aquest any. Durant la pandèmia, i especialment amb el confinament domiciliari, 
s’ha intensificat la difusió del Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) del Consell Comarcal 
del Baix Camp. Així mateix, el passat mes de setembre, es va engegar un cicle de tallers i 
xerrades per a la prevenció en violències de gènere, coordinat des de l’àrea de Joventut de 
Riudoms. En paral·lel, s’està treballant en l’actualització del Pla d’Igualtat del municipi. 
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La Regidoria d’Educació i la Biblioteca Antoni 
Gaudí han posat en marxa el projecte «Bosses 
de Lletres» en el marc del Pla Educatiu 
Municipal, conjuntament amb les dues escoles 
del municipi.
 
Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 
primària dels centres educatius de Riudoms 
i té per objectiu fomentar l’hàbit lector, la 
recomanació literària i la lectura compartida 
a casa.
 
Es tracta de 12 bosses que contenen un lot de 
tres llibres cadascuna d’una temàtica concreta 
i s’acompanyen d’una llibreta en la qual els 
alumnes poden fer la seva proposta de lectura.

“Bosses de Lletres”, una nova activitat 
pilot del Pla Educatiu Municipal

Educació

Un total de 239 treballs provinents de 
tot Catalunya s’han presentat en les set 
modalitats dels Premis Arnau de Palomar 
2020, que convoquen el Centre d’Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP) i 
l’Ajuntament de Riudoms.
 
A causa de les circumstàncies actuals, 
l’organització va decidir suspendre l’acte 
presencial de lliurament de premis i va 
optar per anunciar de manera esgraonada 
cadascuna de les persones premiades a 
través de les seves xarxes socials a partir 
del 13 de novembre. 

Més de 200 treballs presentats als 
Premis Arnau de Palomar 2020

Cultura

El projecte s’iniciarà, el mes de desembre, per als i les alumnes de segon de primària de l’Escola 
Cavaller Arnau i, durant el segon trimestre, es traslladarà a l’Escola Beat Bonaventura.
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Bonificacions per instal·lar plaques fotovoltaiques
En el Ple del passat 2 de novembre, l’equip de Govern de Junts per Riudoms, va portar a 
aprovació una ordenança que preveu una sèrie de bonificacions per qui opti per reduir el 
consum domèstic elèctric provinent d’energies no renovables per la generada per plaques 
fotovoltaiques. 

Aquestes bonificacions sobre l’impost d’obres i construccions i parcialment sobre el de bens 
immobles representen per l’usuari un estalvi econòmic directe, i a més, un cop amortitzada 
la instal·lació, un d’indirecte per la reducció en la factura de l’energia. 

Tot i que l’estalvi econòmic és un dels objectius pretesos per l’ordenança, la finalitat de la 

mateixa, va més enllà: col·laborar des de les competències municipals, a reduir l’impacte 
de la petjada de carboni disminuint la quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
del que la producció d’energia n’és responsable del 61 % del total. 

Som conscients que l’impacte que aquesta mesura té en el conjunt de totes les fonts que 
emeten gasos d’efecte hivernacle serà mínim, però cal tenir en present el concepte «Pen-
sa globalment, actua localment». Amb aquesta finalitat, l’any 2016, es va aprovar el «Pla 
d’acció per l’energia sostenible (PAES)» de Riudoms. Aquest Pla recull, de manera ordena-
da, totes aquelles mesures aplicables per l’Ajuntament en l’àmbit de l’estalvi energètic i la 
transició cap a energies renovables. Una de les accions contemplades en el PAES és pre-

Opinió dels Grups Municipals

Aquest cop, que ningú miri cap a un altre costat!
El Consell per la República és un organisme que presideix Carles Puigdemont des de l’exili i 
que té com a objectiu mantenir viu el mandat de l’1 d’Octubre. Aquest Consell té una delegació 
local a Riudoms, que ens ha fet arribar als diversos partits una proposta per tal que declarem 
al rei Felip VI persona non grata.

Motius per fer-ho, n’hi ha de sobra: la monarquia espanyola és corrupta, és hereva del règim 
franquista, ha reprimit al llarg de la història els drets dels catalans… i no oblidem el discurs 
infame de Felip VI el 3 d’Octubre. 

Per tot això, l’abril de 2016 des d’Esquerra ja vam fem una proposta per declarar Felip VI 
persona non grata a Riudoms. I què va passar? El govern municipal no va deixar debatre-la al 

Ple excusant-se en un informe jurídic que deia que els municipis no tenim competències per 
fer una acció d’aquest tipus. Doncs bé, des d’aleshores, ja hi ha hagut un grapat de pobles i 
ciutats catalanes que ho han fet sense cap problema. Estem convençuts que aquesta vegada 
el govern municipal -en què l’alcalde i diversos regidors ja hi éren al 2016- no farà el mateix.

Ser republicà no es redueix a ser antimonàrquic. Ser republicà és una manera de ser i de fer 
basada en valors com la llibertat, la igualtat, la transparència, el laïcisme, etc. Per això, tres 
reflexions en clau riudomenca:

1. El gener passat, l’alcalde va prohibir debatre al Ple les propostes que des d’Esquerra vam fer 
per millorar el pressupost de l’Ajuntament. Ho va fer amagant-se darrere un informe jurídic. En 

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.

A Riudoms, així com al conjunt del país, la CUP ha defensat que s’emprenguin totes les 
recomanacions i mesures amb l’objectiu de frenar els contagis de la COVID-19 i evitar el 
col·lapse de la sanitat pública.

Ara bé, no podem passar la responsabilitat de l’actual situació únicament a la 
ciutadania. Amb la primera onada del març ja vam poder constatar en diversos àmbits 
la fragilitat del govern estatal i autonòmic per engegar mecanismes per fer front a la crisi. 
Manca de recursos a la sanitat pública que es va fer palès amb la falta d’EPI o personal, 
falta de dispositius electrònics per al seguiment de classes per part de l’alumnat o el 
col·lapse dels serveis socials en són alguns exemples.

Mentre escrivim aquestes línies continuen les restriccions de la segona onada. Totes 
aquestes polítiques serviran de ben poc si no van acompanyades de mesures realment 
eficaces per frenar la corba de contagis de Covid-19 i d’una forta inversió en serveis públics,
intervenció de la sanitat privada i d’un pla de xoc de protecció social.

És necessari i immediat que s’apliquin noves polítiques en sanitat (augmentar recursos 
i reforç de l’atenció primària), educació (reducció de ràtios i noves contractacions de 
professorat) i llocs de treball (augmentar les inspeccions i seguretat laboral). Alhora s’han 
de reforçar els Serveis Socials per minimitzar els efectes econòmics de la crisi entre la 
població, així com gestionar correctament els paquets d’ajudes entre els negocis obligats a 
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Bonificacions per instal·lar plaques fotovoltaiques
mateixa, va més enllà: col·laborar des de les competències municipals, a reduir l’impacte 
de la petjada de carboni disminuint la quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
del que la producció d’energia n’és responsable del 61 % del total. 

Som conscients que l’impacte que aquesta mesura té en el conjunt de totes les fonts que 
emeten gasos d’efecte hivernacle serà mínim, però cal tenir en present el concepte «Pen-
sa globalment, actua localment». Amb aquesta finalitat, l’any 2016, es va aprovar el «Pla 
d’acció per l’energia sostenible (PAES)» de Riudoms. Aquest Pla recull, de manera ordena-
da, totes aquelles mesures aplicables per l’Ajuntament en l’àmbit de l’estalvi energètic i la 
transició cap a energies renovables. Una de les accions contemplades en el PAES és pre-

cisament la bonificació fiscal en la llicència d’obres per a millores en l’eficiència energètica 
dels habitatges. 

És voluntat d’aquest equip de Govern impulsar les mesures previstes en aquest Pla i anar-
ho fent de manera progressiva i continuada. Tant és així que el Govern ha comunicat a tots 
els grups polítics del Plenari la voluntat de dialogar sobre accions relacionades amb les 
energies renovables i el seu impacte al nostre poble. 

Convertir Riudoms en un poble més sostenible és una de les línies estratègiques del Govern 
de Junts per Riudoms. Estem treballant per fer-ho realitat! 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Aquest cop, que ningú miri cap a un altre costat!
Ple excusant-se en un informe jurídic que deia que els municipis no tenim competències per 
fer una acció d’aquest tipus. Doncs bé, des d’aleshores, ja hi ha hagut un grapat de pobles i 
ciutats catalanes que ho han fet sense cap problema. Estem convençuts que aquesta vegada 
el govern municipal -en què l’alcalde i diversos regidors ja hi éren al 2016- no farà el mateix.

Ser republicà no es redueix a ser antimonàrquic. Ser republicà és una manera de ser i de fer 
basada en valors com la llibertat, la igualtat, la transparència, el laïcisme, etc. Per això, tres 
reflexions en clau riudomenca:

1. El gener passat, l’alcalde va prohibir debatre al Ple les propostes que des d’Esquerra vam fer 
per millorar el pressupost de l’Ajuntament. Ho va fer amagant-se darrere un informe jurídic. En 

molts ajuntaments aquests debats es fan i ningú els posa pals a les rodes.

2. Massa sovint, a Riudoms veiem com el govern fa un ús partidista de les xarxes socials de 
l’Ajuntament i d’aquest Butlletí. Ho hem denunciat al Ple amb casos concrets. 

3. La igualtat es demostra practicant-la. Fins ara el govern ha rebutjat per activa i per passiva 
implantar la tarifació social en serveis com la Llar d’Infants o la taxa d’escombraries.

Republicans, una manera de ser i de fer.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

Mentre escrivim aquestes línies continuen les restriccions de la segona onada. Totes 
aquestes polítiques serviran de ben poc si no van acompanyades de mesures realment 
eficaces per frenar la corba de contagis de Covid-19 i d’una forta inversió en serveis públics,
intervenció de la sanitat privada i d’un pla de xoc de protecció social.

És necessari i immediat que s’apliquin noves polítiques en sanitat (augmentar recursos 
i reforç de l’atenció primària), educació (reducció de ràtios i noves contractacions de 
professorat) i llocs de treball (augmentar les inspeccions i seguretat laboral). Alhora s’han 
de reforçar els Serveis Socials per minimitzar els efectes econòmics de la crisi entre la 
població, així com gestionar correctament els paquets d’ajudes entre els negocis obligats a 

tancar. Si no totes les restriccions socials que ens afecten seran una simple cortina de fum
per tapar la mala gestió governamental de la pandèmia.

Continuarem treballant des de l’Ajuntament per desenvolupar polítiques per fer front a 
l’emergència sanitària i social que estem vivint, però és necessari un augment substancial 
dels recursos públics per a poder gestionar-ho des de la primera línia d’actuació institucional.

Article escrit el 24 de novembre de 2020.
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