
COM GESTIONEM LES ACTIVITATS QUE ES FAN A RIUDOMS

Els darrers anys estem tenint una primavera carregada d’activitats al poble. A part de les 
activitats tradicionals, com Sant Jordi o la Caminida Riudoms-La Mola-Riudoms, s’ha 
consolidat la Festa Medieval del Cavaller Arnau i, des de la posta en marxa del Complex 
Esportiu de Tarragona per part de la Federació Catalana de Futbol ja s’han organitzat dos 
campionats d’Espanya i altres activitats a les instal·lacions esportives.

La majoria d’aquestes activitats no les organitza directament l’Ajuntament, però porten 
associades una sèrie de servies que si que els ha de gestionar, planificar i controlar: 
aparcament, seguretat, neteja i informació, entre d’altres. I si qualsevol d’ells falla, en surt 
malparat el nom de Riudoms. Per exemple, no tenir en condicions l’aparcament per a 
cotxes que s’habilita al costat del Pavelló Municipal. 

Aquestes activitats es programen amb el temps suficient com per tenir planificats i 
controlats aquests punts anomenats. I aquí és on trobem a faltar la definició d’un protocol 
d’actuació, per aquestes activitats, que marqui les pautes a seguir. Com, per exemple, si 
són suficients 2 agents de la Guàrdia Municipal de servei quan es preveu l’assistència de 
més de 1000 persones a les instal·lacions esportives.

Per altra banda, valorem positivament tenir un “punt d’informació” muntat a la zona de 
l’activitat per donar informació sobre restauració, comerç local i altres activitats que es 
poden realitzar a Riudoms. I trobem a faltar, que l’apartat de “Turisme i Gaudí” de la web 
de l’Ajuntament estigui nomes en català. Hauria d’estar en altres idiomes. O, un altre 
opció: tenir un portal específic i potencia’l a les xarxes socials durant l’activitat.

 Com a recordatori. Seguim…
- sense consell de redacció dels mitjans de comunicació públics de Riudoms
- sense “liquidar” els comptes de l’any 2015 i estem a poc més d’un mes de tenir de 

“liquidar” els del 2016
- sense ROM (Reglament Orgànic Municipal)


