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L’esforç de tothom per a una nit màgica
Escrit de l’Alcalde

Com en tot des de l’últim 
any, hem viscut un Nadal 
atípic.

Els pocs actes que s’han 
pogut realitzar han 
despertat una mica la 
il·lusió que havíem anat 
perdent. En especial, em 

refereixo a un d’ells en concret. 

Riudoms des de fa anys ha sigut un referent 
al territori per la recepció de SSMM els Reis 
d’Orient la nit del 5 de gener.

Aquest any, la situació de la pandèmia i les 
variacions de dades de 
salut tant constants al 
voltant d’aquestes festes, 
ens ha obligat a canviar 
la manera d’organitzar-
ho i a haver-nos d’oblidar 
de planificacions a mig 
termini i de previsions 
fetes amb mesos 
d’antelació.

Aquest any ens hem hagut d’adaptar fins a 
l’últim minut a la realitat que vivíem dia a dia.

Malgrat les dificultats, la incertesa i la 
preocupació, vam prioritzar que l’Ajuntament 
de Riudoms pogués oferir aquest regal als 
nens i nenes del nostre poble, com cada any. 
Mantenint-nos ferms en la decisió, vam poder 
complir el desig de fer feliços als més petits, 
encara que fos de manera molt diferent a la 
que estàvem acostumats. 

I és per això que, com a alcalde i en representació 
de tot el consistori, vull fer un agraïment 
especial a totes les persones, riudomencs i 
riudomenques, que vau fer possible que la 
cavalcada es fes sense complicacions i fos 

d’allò més segura per tothom. 

Gràcies per seguir les instruccions donades per 
SSMM i l’Ajuntament i respectar-les en tot moment.
Gràcies per la comprensió.
Gràcies per adaptar-vos.
Gràcies per quedar-vos a casa.
Gràcies per saludar des dels balcons i finestres 
als Reis d’Orient i als patges, tal i com ens 
havien demanat. 

Éreu, més que cap altre any, una peça clau en 
aquesta cavalcada. I tothom va estar a l’alçada 
de la prudència, el respecte i la seguretat que 
es demanava.

El trasllat de les 
impressions que 
ens van fer els Reis 
d’Orient, patges i 
totes les persones 
voluntàries que van fer 
possible l’organització, 
a qui també aprofito 
per agrair la seva feina 
tan especial, ens ha 

fet entendre, encara més, el perquè era tan 
important mantenir aquesta festa. Aquell petit 
que, des del balcó, obria els ulls sorprès i alhora 
il·lusionat, quan els reis el saludaven i fins i 
tot potser pronunciaven el seu nom. Aquella 
senyora d’edat avançada, que amb la finestra 
tancada per no passar fred, somreia des de 
darrere els vidres amb els ulls esperançats de 
poder tornar a passejar aviat pels carrers del 
nostre poble i que aixecava la mà per saludar, 
amb la mateixa força que ho havia fet el petit 
de la casa del costat.

Només per això, l’esforç de tots i totes va 
valdre la pena.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Tothom va estar a 
l’alçada de la prudència, 
el respecte i la seguretat 

que es demanava
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La Brigada Municipal realitza tasques 
de manteniment a l’espai urbà

Serveis Públics

Durant el mes de gener, la Brigada Municipal 
ha realitzat diverses tasques de manteniment 
dels espais, mobiliari i enllumenat públics, i 
s’han fet treballs d’esporga.

D’altra banda, es van habilitar 4 punts de 
recollida d’avets de Nadal a diferents zones del 
municipi que es van destinar a fer compost apte 
per als parcs i jardins i com a adob agrícola. 

Educació

L’Ajuntament remodela el pati de la 
Llar d’Infants Municipal
L’Ajuntament ha iniciat els treballs de 
remodelació del pati de la Llar d’Infants 
«Picarols». El nou disseny preveu adaptar 
les estructures de joc de les instal·lacions 
a una metodologia pedagògica innovadora 
basada en el contacte directe dels infants 
amb el seu entorn natural més pròxim.

Les estructures que es col·locaran a 
les àrees de joc recuperen elements i 
materials que s’utilitzaven en el passat 
per a l’educació dels nens i les nenes, com 
són la fusta, l’aigua i la vegetació, i que 
fan possible el desenvolupament de les 
habilitats sensorials i motrius. 



5   \www.riudoms.cat

Serveis Públics

El comerç local, essencial durant 
les festes de Nadal

Promoció Econòmica

Aquest any, s’ha innovat instal·lant un fil musical als carrers comercials del municipi 
per dinamitzar les compres nadalenques, proposta de la Taula del Comerç Local. 

El diumenge 13 de desembre, la plaça de l’Església va acollir el 15è Mercat de Nadal amb 
parades de comerços i productors locals d’oli, seguint totes les mesures sanitàries establertes 
per aquests tipus d’esdeveniments.

A més, el Mercat va comptar amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música, que va oferir 
un concert virtual, i amb la instal·lació d’art del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar. 
Un any més, també es van dur a terme diverses activitats solidàries amb La Marató de TV3 que 
aquest any estava dedicada a la Covid-19. 

El 31 de desembre va tenir lloc el sorteig de la Cistella de Nadal del Comerç Local que, en 
aquesta ocasió, es va celebrar sense assistència de públic i en format virtual a través de les 
xarxes socials de l’Ajuntament. La persona guanyadora va ser la riudomenca Dolors Anglès. 
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L’alcalde Sergi Pedret, la regidora de Cultura, Verònica Torres, i el Centre d’Estudis Riudomencs 
Arnau de Palomar van signar, el mes de desembre, el conveni de cessió d’espais municipals 
per part de l’Ajuntament a aquesta entitat riudomenca. Els espais que s’han cedit són la 
sala d’exposicions i el despatx de la primera planta de la Casa de Cultura que s’utilitzaran 
per fer activitats i per desar el fons d’art de l’entitat.

Signat el conveni de cessió 
d’espais municipals al CERAP

Entitats

La Sala Multiús va acollir el documental «100 dies», sobre els moments més complicats 
que van viure les residències de gent gran durant la primera onada de la pandèmia la 
passada primavera, i una taula rodona, organitzada per L’Onada Residència Riudoms i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, per recollir donatius per La Marató de TV3. 

L’Onada Residència fa una taula 
rodona en benefici de La Marató TV3 
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El jurat del Concurs de Pessebres 2020, format 
per membres de les AMPA de l’Escola Beat 
Bonaventura, de l’Escola Cavaller Arnau i de 
l’INS Joan Guinjoan, va acordar per unanimitat 
els següents pessebres guanyadors:

Millor Pessebre (modalitat adult)
Sònia Tudela
Millor pessebre (modalitat infantil)
Roger Nogués
Millor pessebre (modalitat aparador)
Anton Mas (Perruqueria Ambròs)
Premi a l’originalitat
Parròquia de Sant Jaume de Riudoms

Resultats del Concurs de Pessebres
Joventut

Cultura

El Teatre Auditori Casal Riudomenc 
presenta la temporada 2020-2021

L’equipament va presentar, el 3 de desembre en una roda de premsa, la nova programació d’arts 
escèniques amb les intervencions de l’alcalde Sergi Pedret; de l’Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia 
Rodríguez, diputat delegat dels Serveis d’Assistència al ciutadà de la Diputació de Tarragona; i 
del gestor cultural del Teatre, Carles Gispert. La temporada 2020-2021, que es va reprendre el 
diumenge 8 de desembre, compta amb 17 espectacles de teatre, de teatre de públic familiar, 
música, dansa, circ i entreteniment. L’equipament obre amb un aforament del 50%.
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El Ple aprova per àmplia majoria 
el pressupost per a l’any 2021

Hisenda

El pressupost municipal contempla dos grans eixos d’accions per al pròxim any: la 
dinamització econòmica del municipi i l’acompanyament a les persones.

El Ple extraordinari de l’Ajuntament, celebrat 
el dimarts 29 de desembre, va aprovar el 
pressupost municipal per a l’any 2021 amb un 
consens entre la gran majoria de grups polítics 
representats al consistori.

Es tracta d’un pressupost que té en compte la 
situació actual, prioritzant l’acompanyament 
social i promoció econòmica municipal. 

L’augment econòmic en les partides socials 
s’ha equilibrat amb la disminució de dotació en 
partides de serveis no bàsics. Aquesta baixada 
significativa afecta a àrees com la de festes, 
fires, joventut, cultura o comunicació, preveient 
que amb la pandèmia molts dels esdeveniments 
socials que concentren molta gent no es podran 
celebrar com era habitual. 

L’equilibri pressupostari ha sigut possible sense 
augmentar els impostos als veïns i veïnes, 
continuant en la línia dels últims 10 anys.

L’economia i les persones, eixos principals

En l’àmbit de l’economia, es destinaran 

recursos a la creació d’un espai de dinamització 
econòmica i al pla d’aparcaments per facilitar 
l’accés al nucli urbà. 

En l’àmbit social, el pressupost contempla un 
augment en la dotació d’assistència als Serveis 
Socials, prestats des del Consell Comarcal del 
Baix Camp. A aquesta quantitat, s’hi sumen les 
subvencions a entitats locals que es dediquen a 
l’ajuda social a nivell municipal, així com diverses 
bonificacions socials de taxes municipals com 
les de famílies nombroses entre d’altres.

Els recursos per a les entitats locals continuen 
reflectits en el pressupost 2021, mantenint o 
augmentant les subvencions directes i també 
amb l’eliminació dels preus públics per a l’ús 
de les instal·lacions esportives per part de les 
entitats d’aquest àmbit.

A més d’aquestes dues línies prioritàries, 
l’Ajuntament de Riudoms també posa fil a 
l’agulla en la planificació urbanística i accions de 
sostenibilitat. El pressupost contempla 20.000€ 
pel procés de participació ciutadana que ha de 
posar les bases prèvies a la redacció del POUM.



9   \www.riudoms.cat

Jordi
Domingo
Ferré

Regidor de 
l’àrea d’Hisenda

El pressupost 2021 continua sent un pressupost de 
l’època Covid-19, ja que en la seva elaboració hem 
tingut en compte la voluntat política següent:

1) Donar prioritat a totes les mesures sanitàries 
i d’acompanyament social a les persones més 
afectades
2) No incrementar impostos ni taxes municipals 
als riudomencs i riudomenques
3) Dintre de les competències municipals, 
mantenir les actuacions municipals orientades a 
la promoció de l’economia local
4) Donar continuïtat al pla de millores de les 
estructures municipals (rehabilitació d’edificis 
municipals, aparcaments públics, implantació 
d’energies renovables, etc.)
5) I tot això, s’havia d’aconseguir elaborant un 
pressupost equilibrat d’ingressos i despeses, 
i sense variar notablement l’endeutament de 
l’Ajuntament

Per altra banda, i per primera vegada, el Govern ha 
fet partícips de l’elaboració del pressupost a la resta 
de Grups Municipals representats al Plenari. Les 
propostes recollides s’han integrat, en la mesura 
que eren viables, en aquest pressupost. Això ha 
propiciat poder aconseguir-ne una aprovació de 
consens en el Ple. 
Sens dubte, com a Govern, no és el pressupost que més 
ens agrada, però, degut a les circumstàncies actuals, 
creiem que és el més viable que podíem fer en aquests 
moments. I si durant l’any la realitat canvia, sempre 
es podran introduir les modificacions pressupostàries 
necessàries per ajustar-lo a la nova situació.
Continuant amb aquesta manera de fer, des del 
Govern ens comprometem a continuar creant els 
espais necessaris de diàleg posant fàcil el camí del 
consens entre tots els Grups Municipals per tal que 
Riudoms tingui, en tot moment, el que es mereix.

Les grans accions del 2021
que contempla el pressupost 
municipal

Promoció Econòmica

475.000 €
Rehabilitació de la segona planta 

del Centre d’Entitats i Formació Les Escoles Velles 
per ubicar-hi un espai de dinamització econòmica 
del municipi (comercial, empresarial, ocupació i 
emprenedoria).

Pla d’aparcaments

115.000 €
Adequació de zones per a 

l’aparcament de vehicles per facilitar l’accés al centre 
de la vila.

Persones

130.000 €
Millora de l’accessibilitat i de recursos 

inclusius a l’ajuntament. 

Sostenibilitat

185.000 €
Accions d’implantació d’energies 

renovables i instal·lació de punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics i redacció d’un Pla de mobilitat 
segura i sostenible.
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Imatges d’una nit de Reis 
excepcional

Festes
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Festes
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Aprovat el Pressupost 2021 amb el suport majoritari del Plenari
El pressupost anual de l’Ajuntament és l’eina que marca les línies mestres de l’actuació del 
Govern Municipal durant l’any. Un pressupost ha de complir un requisit indispensable:  la 
fredor dels números ha de reflectir la realitat social i econòmica del poble.

Per aquesta raó, el pressupost 2021 ha prioritzat dos eixos per a minimitzar els efectes 
de la pandèmia en el nostre poble: s’incrementen les partides de benestar social i les de 
promoció econòmica i es disminueixen altres partides de serveis no bàsics. 

Una de les accions per a la promoció econòmica és la remodelació de la segona planta de 
l’edifici de les Escoles Velles per crear un espai destinat a la Dinamització Econòmica Local 

i preveient la incorporació d’una persona tècnica. O també l’adequació de la zona dels Hor-
tets per facilitar l’aparcament i l’accés al centre de la vila.

En la vessant social, s’ha augmentat la dotació econòmica pels Serveis Socials que el 
Consell Comarcal presta al nostre municipi i també es contempla la bonificació de diverses 
taxes o reducció de preus públics com per exemple en les instal·lacions esportives per a 
les entitats. 

Aquest pressupost també incorpora una partida on la seva importància no és el valor eco-
nòmic amb que està dotada, sinó pel que representa, ja que és una partida per iniciar la 

Opinió dels Grups Municipals

Sí a Riudoms
Ja tenim pressupost de l’Ajuntament per a aquest 2021. És de 7.640.000 €, 300.000 € més que 
l’any passat gràcies a subvencions de Diputació i Generalitat.

Per culpa de la Covid, encara serà difícil fer activitats socials. Per això ens gastarem 220.000 
euros menys en festes, la Fira o joventut. Ara bé, aquí tenim un problema: el govern municipal 
no destinarà aquests 220.000 € a donar una resposta contundent a la pandèmia. I és que no 
ha previst més ajudes als negocis ni tampoc un increment destacat de diners a benestar social. 

Hi ha altres coses que no ens agraden del pressupost. No es fa cap pas per ajudar els joves de 
Riudoms a pagar el lloguer del seu primer pis. També anem molt lents a l’hora d’arreglar els 

solars repartits per Riudoms i que es fan servir d’aparcament.

A més, el govern gastarà 25.000 € per fer una zona de picnic al camp de futbol vell. Això no ho 
veiem clar. Ens passa com amb els 120.000 euros que es destinaran a fer una pista de tennis, 
que ara mateix no és una prioritat.

L’altra cara de la moneda són diverses coses que sí que són beneficioses. Tindrem una guia de 
tots els negocis de Riudoms, que hem reclamat des d’ERC. També es farà un Pla de Mobilitat. 
I com a projectes destacats veurem l’aparcament dels Hortets i la reforma del segon pis de 
les Escoles Velles.

El PSC de Riudoms, un partit del poble i pel poble

Fa uns mesos la CUP va presentar una bateria de propostes a l’equip de govern per tal 
d’incorporar-les al nou pressupost de l’Ajuntament. 

Algunes s’han inclòs. Per exemple: reduir les despeses en activitats lúdico-
socials degut a les limitacions imposades per la COVID (290.000€, aproximadament), 
desenvolupar un Pla de Mobilitat o avançar en la implantació d’energies renovables 
als equipaments municipals.
 
També s’ha tingut en compte la millora de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania per a 
persones que tenen dificultats visuals i/o auditives o la instal·lació d’un ascensor per 
accedir a la primera planta de l’Ajuntament (una proposta que la CUP reclama des del 
2017) amb un cost aproximat de 129.716€. 

De fet l’increment més gran del pressupost es realitza a la part d’inversions (1.102.189€), 
que creix un 98% respecte l’any anterior. 

Ara bé, el pressupost té mancances evidents. Amb l’arribada de la COVID augmentaran 
les desigualtats socioeconòmiques i la tarifació progressiva (pagar impostos i serveis en 
funció de la renda, especialment les famílies amb dificultats) seria un bon instrument per 
combatre-les. Un any més però, l’equip de govern no ho ha tingut en compte. 

No hi trobem cap pla de xoc econòmic. Enguany l’Ajuntament tindrà un estalvi 
extraordinari però això no s’ha traduït en la implantació de mesures contundents a curt 
termini per pal·liar l’efecte econòmic de la crisi sanitària i social. 

El pressupost de 2021  no reflexa l’excepcionalitat del moment

Aquest any el PSC de Riudoms hem tingut un paper protagonista en l’aprovació de 
mesures de cara als pressupostos municipals de l’any 2021 per al nostre poble. 

Pel que fa als Pressupostos de l’any 2021, hem proposat una reducció en la taxa d’expedició 
de documents dels serveis generals de -5.000€ i una reducció en la taxa d’ocupació 
de la via pública amb terrasses de -10.000€. Aquesta disminució en la recaptació de 
l’Ajuntament de Riudoms permetrà que se’n beneficiïn els riudomencs i riudomenques. 
En referència a la partida de Despeses, que és en allò que l’Ajuntament ha de destinar 
els seus diners, hem proposat doblar la dotació de la partida d’Accions d’inserció laboral 

per aturats i aturades, passant a incrementar en 3.000€. Malauradament, i degut a la 
situació actual, vam proposar que la partida de Promoció Cultural, es reduís en -12.400€, 
així com la partida de Festes locals en -30.000€, per destinar aquests diners a ajudar a 
tots els afectats i afectades pel covid-19 a Riudoms, tenint sempre present, que la cultura 
és el nostre bé més preuat, però que en un moment on no podem celebrar festes majors, 
hem de pensar en destinar aquests diners a necessitats immediates, sense oblidar el 
paper destacat que ha de tenir la cultura en la nostra societat. També en aquesta línia 
vam proposar reduir la partida de publicitat i propaganda en -10.000€. La mostra clara 
de l’ús d’aquests diners ha estat la subvenció de 25.000€ als comerços locals de Riudoms 
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Aprovat el Pressupost 2021 amb el suport majoritari del Plenari
i preveient la incorporació d’una persona tècnica. O també l’adequació de la zona dels Hor-
tets per facilitar l’aparcament i l’accés al centre de la vila.

En la vessant social, s’ha augmentat la dotació econòmica pels Serveis Socials que el 
Consell Comarcal presta al nostre municipi i també es contempla la bonificació de diverses 
taxes o reducció de preus públics com per exemple en les instal·lacions esportives per a 
les entitats. 

Aquest pressupost també incorpora una partida on la seva importància no és el valor eco-
nòmic amb que està dotada, sinó pel que representa, ja que és una partida per iniciar la 

redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que defineixi el Riudoms dels propers 
25-30 anys. Un POUM que es pretén que sigui absolutament participatiu, obert a tot el poble.
 
Entenent que un pressupost és un element que afecta a tota la població, l’Equip de Govern 
s’ha obert a escoltar, recollir i comentar les propostes de tots els grups presents en el Ple-
nari, incorporant-les en la mesura del possible.   

Totes aquestes consideracions han fet possible l’aprovació d’aquest pressupost amb 12 
vots a favor dels 13 regidors del Plenari Aquest fet és una mostra clara de la voluntat 
d’aquest Ajuntament de treballar pel progrés de Riudoms i el benestar de la seva gent.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Sí a Riudoms
solars repartits per Riudoms i que es fan servir d’aparcament.

A més, el govern gastarà 25.000 € per fer una zona de picnic al camp de futbol vell. Això no ho 
veiem clar. Ens passa com amb els 120.000 euros que es destinaran a fer una pista de tennis, 
que ara mateix no és una prioritat.

L’altra cara de la moneda són diverses coses que sí que són beneficioses. Tindrem una guia de 
tots els negocis de Riudoms, que hem reclamat des d’ERC. També es farà un Pla de Mobilitat. 
I com a projectes destacats veurem l’aparcament dels Hortets i la reforma del segon pis de 
les Escoles Velles.

En definitiva, el pressupost que ha fet el govern municipal té llums, però també un grapat 
d’ombres. Per això el més normal seria que el nostre vot hagués estat d’abstenció.  Ara bé, no 
estem en una situació normal. Estem enmig d’una pandèmia mundial, que també ha impactat 
a Riudoms: negocis tancats durant setmanes i mesos, gairebé 400 aturats al poble, etc.

És per això que sentim que el nostre vot havia de ser un altre. Havia de ser en positiu. I així ha 
estat. Hem votat a favor. Tanmateix, que quedi clar: no hem dit SÍ a aquest pressupost, que 
acumula debilitats. Hem dit SÍ a Riudoms, per responsabilitat i perquè nosaltres hi som a les 
verdes i a les madures. Aquest és el nostre tarannà. 

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CPEl PSC de Riudoms, un partit del poble i pel poble

Grup Municipal de Junts per Riudoms

De fet l’increment més gran del pressupost es realitza a la part d’inversions (1.102.189€), 
que creix un 98% respecte l’any anterior. 

Ara bé, el pressupost té mancances evidents. Amb l’arribada de la COVID augmentaran 
les desigualtats socioeconòmiques i la tarifació progressiva (pagar impostos i serveis en 
funció de la renda, especialment les famílies amb dificultats) seria un bon instrument per 
combatre-les. Un any més però, l’equip de govern no ho ha tingut en compte. 

No hi trobem cap pla de xoc econòmic. Enguany l’Ajuntament tindrà un estalvi 
extraordinari però això no s’ha traduït en la implantació de mesures contundents a curt 
termini per pal·liar l’efecte econòmic de la crisi sanitària i social. 

Tampoc concreta aspectes importants com la situació de l’habitatge a Riudoms, una 
problemàtica que comença a enquistar-se (actualment hi ha 67 habitatges buits en 
mans d’entitats bancàries). 

Malgrat que s’ha augmentat lleugerament l’aportació als Serveis Socials, i s’ha 
previst contractar dues persones a través del programa del SOC, no ens sembla que 
aquestes xifres reflexin l’excepcionalitat del moment actual. 

Per tot plegat la CUP va votar en contra del pressupost del 2021. 

Article escrit el 29 de desembre de 2020. 

El pressupost de 2021  no reflexa l’excepcionalitat del moment

per aturats i aturades, passant a incrementar en 3.000€. Malauradament, i degut a la 
situació actual, vam proposar que la partida de Promoció Cultural, es reduís en -12.400€, 
així com la partida de Festes locals en -30.000€, per destinar aquests diners a ajudar a 
tots els afectats i afectades pel covid-19 a Riudoms, tenint sempre present, que la cultura 
és el nostre bé més preuat, però que en un moment on no podem celebrar festes majors, 
hem de pensar en destinar aquests diners a necessitats immediates, sense oblidar el 
paper destacat que ha de tenir la cultura en la nostra societat. També en aquesta línia 
vam proposar reduir la partida de publicitat i propaganda en -10.000€. La mostra clara 
de l’ús d’aquests diners ha estat la subvenció de 25.000€ als comerços locals de Riudoms 

i d’altres que arribaran.

Estarem sempre al costat de la nostra gent, ajudarem i realitzarem una oposició 
constructiva, on la paraula de totes les persones de Riudoms tindrà el mateix pes i força. 

Tenim ganes d’escoltar les vostres necessitats, estem aquí per vosaltres. Compteu amb 
nosaltres.
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Cap a una mobilitat sostenible

Opinió dels Grups Municipals

Les petites coses

Planificació amb bon criteri i avaluació de resultats

En els últims anys, com a conseqüència del desenvolupament de la Llei 9/2003 de la 
mobilitat, s’estan elaborant plans de mobilitat en l’àmbit municipal. 

Atès l’impacte de la mobilitat en el medi ambient i la salut de les persones, els plans de 
mobilitat inclouen una avaluació ambiental.

Tot i que la llei encara no obliga a poblacions com la nostra a tenir cap Pla de Mobilitat, el 
compromís d’aquest Govern Municipal amb la sostenibilitat i tal com ja tenim previst en el 
nostre Pla de Govern, hem inclòs en el Pressupost 2021 la partida necessària per iniciar els 
treballs per la redacció d’un Pla de Mobilitat Sostenible.

El seu nom ja indica que és un pla ambiciós que va molt mes enllà d’analitzar i resoldre 
els fluxos del trànsit dins l’àmbit local, i és molt més que un Pla de Millora del Trànsit o 
de Circulació. L’objectiu del Pla és el d’analitzar els problemes de mobilitat dins l’àmbit 
local, i resoldre’ls amb criteris de sostenibilitat i seguretat pels vianants, entenen com a 
mobilitat, tant els desplaçaments que es fan en vehicle com els que els que es fan a peu. 
Per exemple, la millora de l’espai públic en zones d’activitat comercial, la pacificació del 
trànsit, la seguretat viària al nucli urbà, els camins segurs per anar a l’escola, la promoció 
de la mobilitat sostenible, a peu o en bicicleta per desplaçament intermunicipals. 

La aplicació d’aquest Pla, un cop redactat i posat en pràctica, juntament amb el Pla 

Riudoms són les coses grans, però també les petites. Gestionar un Ajuntament és això: tenir 
visió a llarg termini i, a la vegada, estar pendent del dia a dia. Sovint us expliquem les coses 
grans, les que més impacten en el futur, com per exemple el pressupost de l’Ajuntament. 
Ara bé, aquesta vegada volem centrar-nos en les petites coses, que acostumen a quedar 
amagades però que també són el focus de la nostra feina. Tres exemples recents:

1. Ple del 21 de gener: els regidors d’Esquerra demanem que es millori la senyalització 
de la parada d’autobús que hi ha a l’avinguda Pau Casals. Només hi ha un pal 
de ferro amb uns horaris mal enganxats. Caldria posar-hi una placa indicativa i una 
cartellera pels horaris. En aquell mateix Ple, el govern es compromet a millorar-ho. Estem 
a l’espera que ho faci.

2. Ple del 19 de novembre: un veí ens alerta d’una situació de risc a l’aparcament que 
hi ha a l’Avinguda Montbrió, just a l’inici del Coll d’En Boch. Tocant al camí hi ha 
unes cordes lligades als arbres i unes varetes de ferro que serveixen per marcar el límit 
de l’aparcament. Ara bé, no estan ben col·locades ni es veuen gens bé. Això ha fet que 
algunes persones s’hi hagin entrebancat. Fa poc, una persona hi va caure i ha estat de 
baixa diverses setmanes. Demanem a l’Ajuntament que les retiri. Uns dies després, ja està 
fet.

3. Ple del 19 de novembre: reclamem que es revisi la senyalització dels camins de 
Riudoms. Ho fem arran d’un ensurt: una ambulància no va trobar una masia perquè el 

La passada legislatura es van elaborar diversos plans com el de Joventut, Comerç o el Pla 
d’acció per a l’energia sostenible (PAES); en aquell moment ens van semblar adequats, és 
per això que la CUP hi vam votar a favor. Actualment, sabem que s’està treballant amb el 
Pla d’Igualtat Municipal i en un nou Pla de Joventut. 

Planificar les accions a mig-llarg termini, hauria de ser una prioritat de qualsevol 
institució pública. Sembla que el POUM es començarà a desenvolupar enguany, malgrat 
l’hem estat esperant i exigint des de fa anys. Com hem dit diverses vegades, si haguéssim 
tingut un POUM ben fet s’haurien evitat problemàtiques com l’Hort del Coques i tindríem 
un desenvolupament urbanístic molt més curós. 

Tots aquests plans han de servir per realitzar accions efectives i han de comptar 
amb la participació de tots els agents implicats. No només les forces polítiques, sinó 
totes aquelles entitats, organismes o empreses a les quals pugui afectar o puguin ajudar 
a configurar les accions cabdals del Pla. És necessari aquest quòrum, tant en la fase de 
diagnòstic, de redacció i en l’avaluació sobre quines accions han tingut resultats positius i 
quines no.

Precisament, la CUP va demanar les memòries d’avaluació del Pla Local de Joventut i 
del PAES. Ara bé, el govern de Junts per Riudoms no està actuant correctament, 
fa molts mesos que vam sol·licitar aquesta informació i encara no hem rebut 

Estimats amics i amigues de Riudoms, 
Malauradament estem passant un moment molt difícil a nivell social, però per això no 
hem de deixar de treballar pel nostre poble i per la nostra gent, i és per això, que el 
PSC Riudoms hem posat sobre la taula unes accions que pensem que com a poble ens 
mereixem tenir. 
PROGRESSISTA Reduir la càrrega fiscal a la gent del nostre poble, hem proposat una 
reducció de l’IBI i que es realitzi una campanya de captació d’empreses a través de 
bonificar l’IAE a aquelles empreses que vulguin venir a Riudoms i que es comprometin a 
contractar persones del nostre poble.
Hem demanat generar accions turístiques que tinguin un fort impacte en la nostres 

població, no és suficient destinar partides pressupostàries on no es concretin mesures 
que es traslladin en un impacte sobre la ciutadania. Tenim una cultura i tradició pròpies, 
som de Riudoms, tenim molt a mostrar i explicar a la resta de Catalunya i del país, 
formem part d’un territori on el turisme és el seu gran motor, però cal que treballem per 
ensenyar tota la màgia del nostre poble i de la nostra gent.
FEMINISTA Hem observat que els Pressupostos dels darrers anys en cap moment 
contemplen una partida d’Atenció a la dona i d’Atenció a l’immigrant, i per això, 
ens comprometem a que en els següents pressupostos, com no pot ser d’altra manera, 
aquestes partides hi tingui cabuda. Riudoms és i ha de ser un poble per a tots i per a 
totes, on totes ens sentim segures i integrades. Tenim moltes persones del col·lectiu 
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Cap a una mobilitat sostenible

Les petites coses

Planificació amb bon criteri i avaluació de resultats

El seu nom ja indica que és un pla ambiciós que va molt mes enllà d’analitzar i resoldre 
els fluxos del trànsit dins l’àmbit local, i és molt més que un Pla de Millora del Trànsit o 
de Circulació. L’objectiu del Pla és el d’analitzar els problemes de mobilitat dins l’àmbit 
local, i resoldre’ls amb criteris de sostenibilitat i seguretat pels vianants, entenen com a 
mobilitat, tant els desplaçaments que es fan en vehicle com els que els que es fan a peu. 
Per exemple, la millora de l’espai públic en zones d’activitat comercial, la pacificació del 
trànsit, la seguretat viària al nucli urbà, els camins segurs per anar a l’escola, la promoció 
de la mobilitat sostenible, a peu o en bicicleta per desplaçament intermunicipals. 

La aplicació d’aquest Pla, un cop redactat i posat en pràctica, juntament amb el Pla 

d’aparcaments que també s’iniciarà d’aquí a poc temps ens ha de permetre que els carrers 
del nostre poble esdevinguin autèntics espais de convivència entre totes les persones 
usuàries garantint la seguretat de tothom.

En qüestions de sostenibilitat hem d’avançar, no podem esperar a que ens hi obligui la llei. 
El compromís de deixar als nostres fills i filles un poble més  amable i més sostenible, ja 
ens hi obliga ara.

Projectar el Riudoms del futur, és això: treballar per als riudomencs i riudomenques d’avui 
pensant en els de demà.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

2. Ple del 19 de novembre: un veí ens alerta d’una situació de risc a l’aparcament que 
hi ha a l’Avinguda Montbrió, just a l’inici del Coll d’En Boch. Tocant al camí hi ha 
unes cordes lligades als arbres i unes varetes de ferro que serveixen per marcar el límit 
de l’aparcament. Ara bé, no estan ben col·locades ni es veuen gens bé. Això ha fet que 
algunes persones s’hi hagin entrebancat. Fa poc, una persona hi va caure i ha estat de 
baixa diverses setmanes. Demanem a l’Ajuntament que les retiri. Uns dies després, ja està 
fet.

3. Ple del 19 de novembre: reclamem que es revisi la senyalització dels camins de 
Riudoms. Ho fem arran d’un ensurt: una ambulància no va trobar una masia perquè el 

camí no estava indicat i l’adreça no lligava amb el mapa. Un familiar de la persona que no 
es trobava bé va haver d’anar a buscar l’ambulància i guiar-la fins al mas. Per sort, tot va 
acabar bé. Un exemple de camí sense senyalitzar és el Sant Domingo: a l’entrada, venint 
de Reus, no hi ha cap cartell. Hem demanat que s’hi posi. Quan enviem aquest article (29 
de gener) encara no hi és.

En definitiva, la nostra voluntat és ser al costat de tots vosaltres, tant en les coses grans 
com en les petites.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

Tots aquests plans han de servir per realitzar accions efectives i han de comptar 
amb la participació de tots els agents implicats. No només les forces polítiques, sinó 
totes aquelles entitats, organismes o empreses a les quals pugui afectar o puguin ajudar 
a configurar les accions cabdals del Pla. És necessari aquest quòrum, tant en la fase de 
diagnòstic, de redacció i en l’avaluació sobre quines accions han tingut resultats positius i 
quines no.

Precisament, la CUP va demanar les memòries d’avaluació del Pla Local de Joventut i 
del PAES. Ara bé, el govern de Junts per Riudoms no està actuant correctament, 
fa molts mesos que vam sol·licitar aquesta informació i encara no hem rebut 

cap resposta.

Ens consta que en la redacció del nou Pla de Joventut i el Pla d’Igualtat Municipal però s’ha 
tingut poc en compte la participació de les entitats i la resta de la població de Riudoms. És 
incongruent fer un Pla d’Igualtat per a la ciutadania sense comptar amb aquesta. Demanem 
a l’equip de govern que faci aquests plans de la forma més democràtica possible 
i que també expliqui els resultats dels plans anteriors. En cas contrari, tindrem una 
gran quantitat de plans sense cap impacte positiu per a les riudomenques. 

població, no és suficient destinar partides pressupostàries on no es concretin mesures 
que es traslladin en un impacte sobre la ciutadania. Tenim una cultura i tradició pròpies, 
som de Riudoms, tenim molt a mostrar i explicar a la resta de Catalunya i del país, 
formem part d’un territori on el turisme és el seu gran motor, però cal que treballem per 
ensenyar tota la màgia del nostre poble i de la nostra gent.
FEMINISTA Hem observat que els Pressupostos dels darrers anys en cap moment 
contemplen una partida d’Atenció a la dona i d’Atenció a l’immigrant, i per això, 
ens comprometem a que en els següents pressupostos, com no pot ser d’altra manera, 
aquestes partides hi tingui cabuda. Riudoms és i ha de ser un poble per a tots i per a 
totes, on totes ens sentim segures i integrades. Tenim moltes persones del col·lectiu 

de treballadores de la llar, cal que tinguin un assessorament contractual, tenim moltes 
persones que s’han quedat sense feina a edats superiors als 55 anys, i cal acompanyar-
les en la reinserció laboral, tenim una greu bretxa salarial que cal combatre des de 
casa, des dels nostres pobles. Per això el PSC Riudoms, es compromet amb totes en 
aquest acompanyament, en trencar el sostre de vidre i en fer ferm el compromís de la 
resta d’agrupacions per cuidar de totes nosaltres. Volem reivindicar la necessitat que les 
nostres empreses tinguin el compromís d’aplicar polítiques d’igualtat, sense fer cap tipus 
de discriminació de gènere, raça o edat. Totes som iguals. 
[El text presentat pel grup municipal supera els caràcters màxims permesos per la qual 
cosa no es reprodueix en la seva totalitat.]



16 Sabies que...
El 

19 
de 

desem
bre 

s’han 
com

plert 
10 anys de la reobertura del Teatre 
A

uditori Casal Riudom
enc. 

D
urant aquesta dècada, ha program

at 
127 

funcions 
d’arts 

escèniques 
i 

fam
iliars, 33 funcions de teatre per a 

escoles, 65 sessions de cinem
a i 173 

sessions de ball, a m
és d’altres actes i 

activitats que han tingut lloc tant a la 
sala principal com

 a la sala m
ultiús.


