
Nou Govern al País, noves oportunitats per a Riudoms 

Sovint expliquem com n’és d’important el resultat de les diferents eleccions de cara al 

futur del nostre poble. El fet que el Govern en una institució tingui unes prioritats o 

unes altres, influeix en les possibilitats de cada poble a l’hora d’encarar els següents 

anys. 

De les eleccions del passat 27S n’ha sortit un Govern de Catalunya amb una alta 

sensibilitat amb la feina dels ajuntaments a l’hora de garantir el benestar dels 

ciutadans. 

És per això que ja ens hem pogut posar a treballar amb els diferents Departaments de 

la Generalitat avançant els temes d’interès pel poble de Riudoms. 

Per posar alguns exemples de la feina que ja estem fent, amb el Departament de 

Territori i Sostenibilitat hem avançat en: 

• El projecte per posar una rotonda a la variant de Riudoms, en la sortida de 

Riudoms direcció Montbrió i eliminar així el risc d’aquesta cruïlla. 

• El projecte per posar una rotonda a la cruïlla de la carretera de La Sènia amb la 

de Misericòrdia. 

• La finalització de les obres de la Depuradora de Les Borges, tocant al terme de 

Riudoms, i evitar que les aigües residuals siguin abocades a la riera. 

• El projecte per millorar la recollida d’aigües al Barranc del Recreo i reduir així 

les inundacions a la zona del Portal.  

O pel que fa al Departament d’Ensenyament, hem avançat en els tràmits per a 

aconseguir: 

• La construcció d’un espai cobert polivalent que actuï com a gimnàs per l’Escola 

Beat Bonaventura, i a l’hora pugui ser funcional també a nivell de poble. 

• La reforma de la cuina de la mateixa escola. 

• L’ampliació de l’oferta formativa de l’Institut Joan Guinjoan per tal que encara 

més joves de Riudoms puguin estudiar al nostre poble. 

Tots aquests només són els exemples de la feina feta amb dos dels departaments del 

nou Govern. Així mateix estem treballant amb els altres, impulsant els diferents temes i 

vetllant per no perdre cap oportunitat per a Riudoms.  

Sense soroll, sense grans gesticulacions, però amb pas ferm per aconseguir els 

compromisos adquirits davant vostre. 
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