
La satisfacció per la feina feta, la il·lusió de fer-ne més 

Durant el cap de setmana de la festa Major de Sant Sebastià, vam acollir al poble força gent de 

fora que ens visitava per seguir les activitats de la trobada de Sacaires o bé assistir al teatre del 

Casal Riudomenc.  

Durant la conversa amb alguns dels visitants de fora de Riudoms, era habitual escoltar el que 

pensaven de com veien el nostre poble. Alguns destacaven que no era habitual trobar un 

poble tan ben cuidat, d’altres quedaven gratament sorpresos pels bons equipaments que hi 

havia a disposició dels veïns, alguns altres posaven en valor l’equilibri entre creixement i 

ambient de poble petit que s’hi respira i també trobàvem els que deien que Riudoms s’havia 

convertit en un referent en el Camp de Tarragona.  

De fet això passa habitualment, tant en les visites institucionals que rebem a l’Ajuntament com 

segurament en algunes que rebeu els veïns a nivell familiar: sempre destaquen positivament 

com troben Riudoms.  

I aquest no és un fet anecdòtic sense importància, ja que l’opinió desinteressada d’algú que 

visita un municipi, acostuma a ser una bona senyal de com aquest està. I que l’opinió sigui 

positiva, ha de ser motiu de satisfacció per tothom.  

Però això si, lluny d’acomodar-nos, pels regidors que des del Partit Demòcrata (PDeCAT) 

formem l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Riudoms, aquestes opinions són un al·licient per 

continuar treballant amb força. Entre els veïns, les entitats i l’Ajuntament, hem portat Riudoms 

fins aquí. I això ha estat possible perquè sempre ens ha motivat més encarar la feina que 

queda per fer, que no pas la complaença per la que ja hem fet.  

Per tant, des del Govern de l’Ajuntament, encarem els pròxims anys amb el coratge d’aquells 

que saben que els resultats del treball i l’esforç són bons, però amb la voluntat de seguir 

transformant Riudoms en un poble model. 
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