
Les bones decisions d’ahir, beneficis d’avui 
 
En el seu moment, el nostre Equip de Govern va tenir l’habilitat d’atreure cap a 
Riudoms una inversió important com va ser la del Complex Esportiu de la 
Federació Catalana de Futbol.  
 
Aquelles gestions van portar com a resultat una forta inversió econòmica al nostre 
poble que es va traduir en unes instal·lacions esportives de primera categoria i que 
donaran servei al municipi durant les pròximes dècades. A la vegada, van situar 
Riudoms en el mapa esportiu de Catalunya. 
 
Aquella visió, així com la capacitat de gestionar un projecte complex, ha començat 
ja a deixar els seus fruïts. Des de la inauguració dels camps l’any 2014, aquests han 
acollit diferents esdeveniments futbolístics que han fet de Riudoms, una referència 
en el marc esportiu del territori català. Per una banda,  s’han acollit trobades 
formatives d’àrbitres, campionats de debutants i fins i tot campionats de seleccions 
autonòmiques. Per altra banda, les millores realitzades en aquell moment en les 
instal·lacions han permès, a més dels evidents avantatges en el seu ús per part dels 
equips de futbol del nostre poble, el lloguer de les instal·lacions per entrenaments 
de clubs veïns, així com també per esdeveniments esportius organitzats des del 
sector privat. 
 
Competicions com les que s’han acollit les darreres setmanes permeten veure, a 
Riudoms, futbol de primera categoria i el joc dels que probablement seran els 
grans futbolistes del futur. Però a més, aporten una repercussió econòmica 
important al municipi. Cada vegada que se celebra un campionat d’aquestes 
característiques, els carrers del poble s’omplen de visitants i aquests repercuteixen 
en major activitat econòmica als comerços del poble i sobretot al sector de la 
restauració. 
 
Tot això, sense perdre de vista la projecció que representa pel nostre poble, fent-lo 
visible molt més enllà de la nostra demarcació. 
 
Sense cap mena de dubte, és el resultat de treballar pensant en positiu per 
Riudoms i amb visió de futur. 
 


