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Acompanyant les persones
Escrit de l’Alcalde

Aquests mesos, estem 
encetant la legislatura 
2019-2023 i ho estem fent 
amb energia, compromís, 
ganes de treballar i il·lusió 
per treballar i continuar 
millorant Riudoms. 
Des de l’Ajuntament, 
i especialment des de 

l’equip de govern, és hora de planificar l’acció 
de govern segons el compromís que, a les 
passades eleccions municipals, vam agafar 
amb els veïns i veïnes del nostre poble a través 
del programa electoral. 

Així doncs, és hora de planificar i temporalitzar 
les diferents accions que proposem en 
cadascuna de les diferents àrees, sempre 
vetllant per l’objectiu principal que prioritzem 
per aquests propers quatre anys: treballar per 
a les persones. 

Sota aquestes paraules, 
ens marquem tres línies 
de treball concretes, 
de les quals en 
derivaran cadascuna 
de les actuacions que 
plantegem. 

En primer lloc, 
continuarem treballant per garantir uns 
serveis de qualitat al nostre municipi, valorant 
la gran tasca que s’ha fet durant les anteriors 
legislatures en aquest sentit, i que ha anat 
convertint Riudoms en un poble totalment 
equipat i que ha pogut cobrir les necessitats 
educatives, sanitàries, culturals, esportives 
i socials dels veïns i veïnes. A més a més, 
l’ha convertit en un referent pels pobles del 

territori, actuant de nucli en les diferents 
àrees esmentades. 

En segon lloc, i per davant de tot, volem tenir 
cura de les persones. Per això, proposem un 
govern de proximitat, i restem a la disposició 
de tots i totes per acompanyar-vos en el vostre 
camí del dia a dia, pel que fa a tot allò que 
depengui de l’Ajuntament i l’àmbit municipal.

I en tercer lloc, ens proposem fer un salt 
endavant pel que fa a la promoció del nostre 
poble, tant des de l’àmbit econòmic com 
en l’àmbit turístic. Per tant, tenim ganes de 
treballar en el desplegament de les accions 
dels diferents plans que s’han elaborat aquests 
últims anys, com el Pla de Dinamització 
Comercial o el de Dinamització Turística entre 
d’altres. D’aquesta manera, pretenem que 
Riudoms esdevingui un pol d’atracció per a 
empreses donant així potencial econòmic 

al municipi, i alhora 
promocionant el petit 
comerç; així com que 
també esdevingui un 
pol d’atracció per a un 
turisme de proximitat, 
cultural i gastronòmic, 
potenciant allò que 
ens identifica i ens fa 
singulars com a poble. 

La nostra voluntat doncs, és acompanyar, 
de prop, a les persones i anar definint i 
construint, entre tots, el poble que volem. Per 
a aconseguir-ho, comptem amb vosaltres. 

 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//L’objectiu principal 
que prioritzem per aquests 

propers quatre anys: 
treballar per a les persones
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Ple de constitució de l’Ajuntament 
2019-2023

Governació

El dissabte, 15 de juny, es va constituir el 
Ple Municipal de Riudoms per a la legislatura 
2019-2023 al Saló de Plens de l’Ajuntament. La 
sessió plenària va començar amb la constitució 
de la mesa d’edat. Tot seguit, van prendre 
possessió del càrrec de regidors i regidores 
els 13 representants electes, sorgits de les 
eleccions del passat 26 de maig. 

Una vegada constituïda la corporació, 
formada per set regidors i regidores de Junts 
per Riudoms, quatre d’ERC-AM, un de la 
CUP-AMUNT i un del PSC-CP, es va procedir 
a elegir l’alcalde mitjançant votació secreta. 
El regidor Sergi Pedret Llauradó, del grup 
Junts per Riudoms, va resultar elegit amb 
7 vots. 

Tot seguit, Pedret va prendre possessió 
del càrrec d’alcalde i els portaveus dels 

diferents grups municipals van fer les seves 
intervencions on van expressar les seves 
intencions per als pròxims quatre anys. 

Per finalitzar l’acte, Pedret va destacar en 
el seu discurs els objectius per als pròxims 
anys que se centren en treballar per a les 
persones i amb les persones amb la finalitat 
de millorar el benestar dels riudomencs i 
riudomenques, “ens plantegem tres línies 
que pensen en les persones: completar els 
equipaments que tenim actualment pensant 
en les seves necessitats, ja siguin culturals, 
sanitàries o associatives; tenir cura d’elles de 
ben a prop, vetllant per la igualtat social, per 
la seva vida saludable, per la seva formació 
i per seguir fent del nostre entorn, un espai 
acollidor; i obrir-nos al món com a poble, fent 
que creixi econòmicament i que es projecti 
cap enfora”.
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Governació

Delegació de les competències de l’Alcaldia

Sergi Pedret Llauradó
Alcaldia i àrees 
de Governació, 

de Comunicació i 
Casal Riudomenc

Joventut i Lleure; Entitats; Igualtat; Salut; 
Seguretat Ciutadana; i Mobilitat.

Núria Mas Folch
Regidora delegada 

de les àrees de 
Dinamització Social i de 

Seguretat Ciutadana
1a Tinent d’alcalde

Promoció econòmica i Ocupació, Comerç 
local; Promoció turística; i Esports.

Inmaculada B. 
Parra Hipólito

Regidora delegada de 
les àrees de Promoció 

Municipal i d’Esports
3a Tinent d’alcalde

Educació i Formació; Escola de Música; 
Biblioteca Municipal; Benestar Social; i Gent 
Gran.

Judit Albesa Fontgivell
Regidora delegada de 

les àrees d’Educació 
i de Benestar Social

Urbanisme; Activitats; Nucli Antic; Hisenda; i 
Recursos Humans.

Jordi Domingo Ferré 
Regidor delegat de 

les àrees d’Urbanisme 
i d’Hisenda

2n Tinent d’alcalde

Serveis Públics; Medi Ambient; Agricultura; 
Masies i usos en el medi rural; i Fira de 
l’Avellana.

Josep M. Bages Virgili
Regidor delegat de 

les àrees de Serveis 
Públics i de Medi Rural

Cultura; Patrimoni; Festes; i Protocol.

Verònica Torres Ferrant
Regidora delegada 

de les àrees de 
Cultura i de Festes
4a Tinent d’alcalde

Governació; Participació ciutadana i 
Transparència; Informació Municipal; i Casal 
Riudomenc.

L’alcalde, Sergi Pedret Llauradó, va 
signar el Decret de Delegació de les 
competències de l’Alcaldia a favor de 
regidors i regidores i creació de regidories 
corresponents a la Corporació municipal 
per a la legislatura 2019-2023, el passat 
26 de juny.

Les àrees delegades es distribueixen de 
la següent manera:
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Organització de les comissions informatives
Governació

Comissió informativa d’Hisenda i 
Governació

President   Sergi Pedret Llauradó
Vocals  Núria Mas Folch
  Inmaculada B. Parra Hipólito
  Jordi Domingo Ferré
  Ricard Gili Ferré
  M. Teresa Basora Gallisà
  Enric Jódar Ciurana
  José Manuel Hernández Pérez

Comissió informativa d’Urbanisme, 
Obres, Activitats, Agricultura 

i Medi ambient
President Sergi Pedret Llauradó
Vocals  Núria Mas Folch
  Jordi Domingo Ferré
  Josep M. Bages Virgili
  Carme Cros Garrido
  Arnau Salvat López
  Enric Jódar Ciurana
  José Manuel Hernández Pérez

Patronat de la Fundació Gaudí
Presidenta: Inmaculada B. Parra Hipólito
Vocals: Verònica Torres Ferrant, Ricard Gili 
Ferré, Enric Jódar Ciurana i José Manuel 
Hernández Pérez

Comissió informativa de Joventut, 
Esports, Cultura i Festes

Presidenta   Núria Mas Folch
Vocals  Inmaculada B. Parra Hipólito
  Jordi Domingo Ferré
  Verònica Torres Ferrant
  Carme Cros Garrido
  Arnau Salvat López
  Enric Jódar Ciurana
  José Manuel Hernández Pérez

Entitat Pública Empresarial 
Riudoms Gestió

President: Sergi Pedret Llauradó
Consell Administració: Núria Mas Folch, Jordi 
Domingo Ferré, Josep M. Bages Virgili i Verònica 
Torres Ferrant
Consell Assessor: Jordi Domingo Ferré, Carme 
Cros Garrido, Enric Jódar Ciurana i José Manuel 
Hernández Pérez

Entitat Pública Empresarial 
Riudoms Serveis

President: Sergi Pedret Llauradó
Consell Administració: Núria Mas Folch, 
Inmaculada B. Parra Hipólito, Judit Albesa 
Fontgivell i Jordi Domingo Ferré

Junts per Riudoms  1628 vots (49,59%)
ERC-AM  918 vots (27,96%)
CUP-Amunt  398 vots (12,12%)
PSC-CP  281 (8,56%)
Nuls  56
Blancs  58

Cens  4720
Vots  3339 (71% de participació)

Resultats de les Eleccions Municipals 2019

El resultat de les Eleccions Municipals a 
Riudoms, celebrades el diumenge 26 de maig 
va ser el següent:
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Retribucions dels membres del consistori
El Ple de l’Ajuntament de Riudoms, en data 11 de juliol de 2019, va acordar el següent règim 
de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes:

Règim de dedicació de l’Alcaldia i retribució bruta anual

Sergi Pedret Llauradó 2.200,00 €/mes

Règim de dedicació dels regidors i les regidores del grup de 
govern i retribució bruta anual de cadascun d’ells

Núria Mas Folch 1.200,00 €/mes (60% jornada)
Inmaculada B. Parra Hipólito 1.200,00 €/mes (60% jornada)

Judit Albesa Fontgivell 1.018,00 €/mes (50% jornada)
Jordi Domingo Ferré Règim d’assistències

Josep M. Bages Virgili 684,00 €/mes (34% jornada)
Verònica Torres Ferrant 1.200,00 €/mes (60% jornada)

Règim de dedicació dels regidors i les regidores dels grups de 
l’oposició i retribució bruta anual de cadascun d’ells

Ricard Gili Ferré Règim d’assistències
Carme Cros Garrido Règim d’assistències
M. Teresa Basora Gallisà Règim d’assistències
Arnau Salvat López Règim d’assistències

Enric Jódar Ciurana Règim d’assistències
José Manuel Hernández Pérez Règim d’assistències

Indemnitzacions per assistències al Ple, Junta de Govern Local, Comissions Informatives, 
Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus i altres òrgans.
Ple: 120,00 euros
Junta de Govern Local: 120,00 euros
Comissions Informatives: 60,00 euros
Entitats Públiques Empresarials, òrgans de govern: 60,00 euros
Comissió Especial de Comptes: 60,00 euros
OOAA Patronat de la Fira: 60,00 euros
Meses de Contractació: 60,00 euros
La assistència a altres òrgans de govern no seran retribuïdes.

Assignació econòmica anual per als grups polítics pel seu funcionament (per grups, per 
regidors, altres):
Component fix (per grup): 50 euros
Component variable: 45 euros/regidor
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La Festa Major de Sant Jaume omple carrers i places

El Punt Violeta va ser a les Ulé Barraques per segon 
any consecutiu. El seu objectiu és sensibilitzar 
contra les agressions sexistes. També va comptar 
amb la col·laboració del col·lectiu Dones d’aigua.

Àrea de Festes

Del 24 al 28 de juliol, va tenir lloc la Festa Major de Sant Jaume. El pregó d’aquest any va anar 
a càrrec de la riudomenca M. Conxa Torres Sabaté. Durant cinc dies, Riudoms va gaudir d’un 
programa ple de propostes per a tots els públics i per a tots els gustos i que, aquest any, ha 
ampliat les celebracions al carrer amb més espectacles amenitzats amb música.

L’edició d’enguany de les Ulé Barraques va portar 
com a cap de cartell el grup Els Catarres, que 
va actuar el divendres 26. També hi van actuar 
Bastida, Clandestina, Joan Garriga i Mister Rombo.



9   \www.riudoms.cat

La Festa Major de Sant Jaume omple carrers i places

El diumenge 28 es va fer la tradicional Bicicletada 
popular pels carrers de Riudoms que, enguany, ha 
arribat a la 28a edició. 

Àrea de Festes

La plaça de l’Església es va omplir de públic, el dijous 25 de juliol a la nit, per veure l’espectacle Abba 
“The new experience” que va oferir un ampli repertori del grup suec que va triomfar durant la dècada 
dels anys 70 i principis dels 80. 

La plaça de l’Església va acollir, el dimecres 24 a 
la nit, el sopar i el concert a càrrec del grup “Trio 
Impossible Band”. 

El concert i el ball de Festa Major, del dimecres 24 
de juliol a la nit, va anar a càrrec de l’Orquestra 
Venus.
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La Festa Major, l’expressió festiva i cultural de Riudoms

El grup “Bassal Rock” va ser l’encarregat d’animar 
la Festa de l’aigua que va fer per passar una tarda 
ben divertida i remullada el dijous 25 de juliol.

La Colla de Diablons i la Colla de Diables de Riudoms, juntament amb altres colles convidades, van 
omplir de foc les places i els carrers del nucli antic. 

Àrea de Festes

La cercavila infantil, del dissabte 27 a la tarda, va reunir els capgrossos i els altres elements participants 
i també aquells infants que hi van voler participar amb els seus propis timbals i capgrossos. El recorregut 
va finalitzar a la plaça de l’Om amb l’espectacle “Els corsaris de l’escuma” a càrrec del grup Xip-Xap.
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La Festa Major, l’expressió festiva i cultural de Riudoms

El diumenge 28 de juliol va tenir lloc un dels actes 
centrals i més participatius del programa de Festa 
Major, el Seguici Festiu, amb la participació de tots els 
elements que en formen part. 
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La Fira de l’Avellana o Fira de Sant Llorenç, 
organitzada amb l’objectiu de promocionar 
l’avellana i la pagesia i amb activitats lúdiques 
i comercials que l’acompanyen, aquest any, 
va presentar formats per augmentar el suport 
als productes agrícoles locals i també a la 
gastronomia riudomenca.

L’eix central de la Fira posa els orígens en el 
món agrícola i la terra, reflectint així la històrica 
tradició i dedicació del sector de la pagesia al 
nostre poble. En aquest sentit, la Fira va oferir 
activitats adreçades al món de la pagesia com la 
visita tècnica a les instal·lacions de tractament 
de la fruita seca de Riudoms, Crisol i Arboreto 
i les xerrades «Evolució i futur de la sanitat 
vegetal»  i «Al Camp de Tarragona, una altra 
energia és possible».

Com és tradicional, el diumenge al vespre es va 
dur a terme la Cursa de portadors i portadores 
de sacs d’avellanes, aquest any arribant al 
màxim de participants permesos, un total 
de 21 persones. De la categoria femenina, la 
guanyadora va ser Lídia Castro, que va carregar 
el sac de 28 kg pel recorregut de 1450 metres en 
6 minuts i 8 segons. De la categoria masculina, 

el guanyador en va ser Moustafa El Hamdoui, 
que en 6 minuts i 9 segons va transportar el 
sac de 58 kg pel mateix recorregut. El mateix 
participant va resultar ser també el guanyador 
de la cursa combinada de portadors de sacs 
Reus-Valls-Riudoms.

En paral·lel a la promoció de l’agricultura, 
objectiu principal de la Fira de l’Avellana, 
aquesta va anar acompanyada d’un programa 
d’activitats que reforçava el seu caràcter 
familiar i lúdic: el festival “Minipop”, els 
castells, les cercaviles, el concerts jove i el ball, 
les havaneres i les activitats solidàries. De la 
mateixa manera, l’aposta per l’espai Gastrofira 
va permetre als visitants poder gaudir de 
demostracions culinàries com la del conegut 
pastisser Christian Escribà.

Els expositors, els professionals gastronòmics, 
els comerciants i les associacions locals, les 
atraccions per als més petits en combinació 
amb el programa d’activitats per a totes les 
edats, van convertir la Fira en l’esdeveniment 
que acull més visitants a Riudoms en un cap 
de setmana, i que obre i dóna a conèixer el 
municipi al territori.  

La 39a Fira de l’Avellana aposta pels 
productes locals i de proximitat

Fira de l’Avellana
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Francesc 
Xavier 
Bonet Ortiz

Director de la
Fira de l’Avellana

Promocionar el producte local

La 39a Fira de l’Avellana ha presentat aquest 
any una proposta innovadora al voltant de la 
gastronomia i el producte local. La creació d’un 
nou espai gastronòmic, la Gastrofira, que ha 
combinat presentacions de productes locals 
i de km 0, així com degustacions, tallers de 
cuina i showcookings amb la presència de 
cuiners locals i de renom, va més enllà dels 
tres dies de Fira. 

Amb aquesta iniciativa, la voluntat és encetar un 
projecte continuat al llarg de l’any de promoció 
del producte de la terra, com l’avellana i l’horta 
riudomenca i els aliments elaborats que se’n 
deriven. Per aquest motiu, es volen proposar 
noves accions com la creació d’una marca de 
qualitat per als productes locals o l’organització 
de noves activitats com la “Fira del pagès” o 
“Camps oberts” per oferir vistes als camps 
i tastos dels productes, etc. De la mateixa 
manera, volem apostar per promocionar la 
indústria agroalimentària al nostre municipi, 
complementant les empreses ja existents que 
es dediquen a aquest sector.  

Per tant, treballarem amb un doble objectiu: per 
una banda una major promoció dels productes 
de la terra i de proximitat i per l’altra una major 
promoció econòmica del municipi, aconseguint 
que la Fira tingui repercussió al llarg de l’any, 
incorporant més cites promocionals en funció 
dels productes de temporada del camp i de 
l’horta de Riudoms. 

Es presenta un nou producte 
gastronòmic local

Dins l’Espai Gastrofira, es va presentar un 
nou producte gastronòmic, creat a partir 
d’una recepta original de cuiners i pastissers 
locals, com són Jaume Solé, Adan Sáez i 
Carles Domingo. 

Es tracta del bombó de xocolata, coca 
amb recapte i avellana, tres aliments que 
precisament identifiquen el nostre poble 
i, per tant, transformen el bombó en un 
producte singular amb la idea que es pugui 
comercialitzar en restaurants, forns de pa i 
comerços de Riudoms durant tot l’any.

La Brigada Municipal va ser l’encarregada de 
dissenyar i realitzar l’entrada de la Fira de l’Avellana 
d’enguany. Una idea que volia ressaltar els elements 
característics de la pagesia i la terra. 
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Reportatge fotogràfic de 
la Fira de l’Avellana 2019

Fira de l’Avellana
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Els barris van ser els protagonistes d’aquesta festa que es va celebrar del 5 al 7 de juliol.

La Festa de Barris, diversió i participació
Àrea de Festes

Categoria carrosses
1r premi (300 €) Barri Sant Sebastià (Joc de Trons)
2n premi (250 €) Barri Molí d’en Marc (Malèfiques)
3r premi (200 €) Barri Molins Nous (Alícia al país de les meravelles)
4t premi (150 €) Barri de les Escoles (Anys 80)

Categoria disfresses
1r premi (300 €) Barri Sant Sebastià (Joc de Trons)
2n premi (250 €) Barri d’Avall (Piano Musical)
3r premi (200 €) Barri Molí d’en Marc (Malèfiques)
4t premi (150 €) Barri de la Raval (Ton i Cisca)

Hereu Martí Viñuales (Barri Ferrant)  Fadrí Carles Llauradó (Barri de la Raval)
Pubilla Clara Sánchez (Barri del Colomer) Dama d’honor Laura Arjona (Barri Escoles)

PR
EM

IS FESTA
 D

E BA
R

R
IS 20

19
Fira de l’Avellana



16

Els barris mostren les 
seves disfresses a la 
rua de lluïment

Barri de Sant Sebastià | Joc de trons

Àrea de Festes

Barri d’Avall | Piano musical

Barri del Molí d’en Marc | Malèfiques Barri de la Raval | Ton i Cisca

Barri dels Molins Nous | Alícia al país de les 
meravelles

Barri de les Escoles | Anys 80
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Els barris mostren les 
seves disfresses a la 
rua de lluïment

Àrea de Festes

Barri del Colomer | Capità Tro Barri Ferrant | Pallassos

Barri de Sant Antoni | Moixons

Barri de la Plaça | The queen’s

Barri del carrer Major | Cambrers de casino

Quintus 2019 | Futbolistes
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Un any més, l’Estiu Esportiu ha ofert cada dia, 
menys els dimecres, diverses activitats per 
fomentar l’esport a l’aire lliure durant el mes 
de juliol.

Al juliol, l’estiu 
és esportiu

Àrea d’Esports

Durant cinc setmanes, més de 130 nens i nenes 
de P3 a 1r d’ESO han participat en l’Escola de 
Lleure “Viu l’estiu”, on han realitzat activitats 
esportives, creatives, culturals i lúdiques. 

El dijous 18 de juliol, la Biblioteca Antoni Gaudí 
va acollir l’activitat infantil “Les formes del 
modernisme” a càrrec de Còdol Educació per 
donar a conèixer l’univers modernista.

L’estiu amb 
l’Escola de lleure

El modernisme a 
la Biblioteca

Una trentena de dones va participar en la 
segona edició del Curs de defensa personal 
femenina que va tenir lloc durant el mes de 
juny al Pavelló Municipal d’Esports.

Segona edició del 
Curs de defensa

Àrea de Lleure
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L’Espai Jove ha organitzat, durant els mesos de 
juliol i agost, una sèrie d’activitats a l’aire lliure 
per al jovent en el marc del Pla Local de Joventut. 

El servei del Programa referent d’ocupació 
juvenil és a Riudoms el primer i tercer divendres 
de cada mes de les 9 h a les 11 h a l’Espai Jove.

L’edició d’aquest any de la Mega-gimcana, centrada a un viatge a l’espai-temps, va reunir més 
de 180 persones que van haver de superar, durant tot el matí del diumenge 21 de juliol, diversos 
jocs d’habilitat, físics i d’imaginació. L’organització d’aquesta edició va ser possible gràcies a la 
col·laboració d’una quarantena de voluntaris i voluntàries. 

Activitats per a 
joves durant l’estiu

Més de 180 participants a la Mega-
gimcana 2019

Programa referent 
d’ocupació juvenil

Àrea de Joventut
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La Festa d’estiu d’aquest any, que estava dedicada a la música dels anys 80, va omplir la 
pista de ball del recinte de Sant Antoni el divendres 2 d’agost. 

La Festa d’estiu reviu els 80’s
Àrea de Festes i Cultura

Més de tres-centes persones es van reunir 
al recinte de Sant Antoni per participar, el 
diumenge 30 de juny, a l’11a Trobada de 
Puntaires de Riudoms.  

Els actes de la festa de Sant Joan van 
començar amb l’arribada de la Flama del 
Canigó la tarda del 23 de juny. Tot seguit, 
hi va haver sopar, revetlla i l’encesa de la 
foguera a la plaça de l’Església.

11a Trobada de 
Puntaires

Sant Joan, foc i 
tradició
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El Teatre Auditori Casal Riudomenc 
presenta la programació de la 
nova temporada

Teatre Auditori Casal Riudomenc

Venda d’entrades a partir 
del dijous 26 de setembre
Temporada 2019-2020

El Teatre Auditori Casal Riudomenc ha publicat 
la programació d’espectacles per a la temporada 
2019-2020 que començarà aquesta tardor. 

Per a la nova temporada, s’ha programat un 
total d’onze propostes, entre les quals també 
s’inclouen les dels cicles de petit format. Així, 
el Teatre Auditori acollirà l’obra “Party Game, 
t’atreveixes a jugar?”, una proposta divertida 
i esbojarrada; la comèdia “La tendresa”, 
coproduïda per Dagoll Dagom i T de Teatre; 
l’espectacle musical “Concerto a tempo 
d’umore” a càrrec de l’Orquestra de Cambra 
de l’Empordà; Quim Masferrer amb “Bona 
gent”; les obres “La dansa de la venjança” 
amb Maria Ribera i Pablo Derqui i “El sexe dels 
àngels” d’Emili Corral; i el concert familiar d’El 
Pot Petit.

Cicles de petit format

Com es va fer la temporada passada, s’ofereixen 
dos cicles especials de petit format que volen 
acostar el teatre i la cançó d’autor al públic, 
amb l’objectiu que aquest visqui una experiència 
artística de més a prop.

En el marc del cicle Riudoms Ressona, actuaran 
el grup Segonamà amb el concert de presentació 
del seu nou treball i El Petit de Cal Eril que també 
presentarà el seu últim disc “Energia fosca”. 

Pel que fa al cicle Teatre d’aprop, s’ha 
programat l’obra “Ai cony! Un monòleg 
d’amor, humor i ovaris” amb motiu del Dia 
internacional de les dones, i “El sommelier” 
amb Fermí Fernández per celebrar el Dia 
mundial del teatre.

A més a més de la programació pròpia, el 
Teatre Auditori també acollirà, al llarg de la 
temporada, propostes escèniques d’entitats i 
grups amateurs i locals, així com actes diversos.

 
www.riudoms.cat 
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Un nou Govern que aposta per la igualtat de gènere

El passat 15 de juny, Sergi Pedret Llauradó va prendre possessió de l’alcaldia de l’Ajun-
tament de Riudoms per als pròxims quatre anys. El nou equip de govern que encapçala 
té la particularitat que el formen més dones que homes, de la mateixa manera que així 
va finalitzar el passat mandat un cop fet el canvi de composició del Govern després de 
dur a terme el relleu a l’alcaldia el passat desembre. Aquesta situació es reprodueix a la 
Junta de Govern Local amb la presència de tres dones i dos homes i també en què una 
dona ostenta el càrrec de primera tinent d’alcalde per primera vegada a Riudoms en la 
història de la democràcia.

En els últims 20 anys, el nombre total de regidores electes a Catalunya s’ha doblat, se-
gons dades de l’Institut Català de les Dones. La presència de les dones en llocs de repre-
sentació política és cada vegada més creixent, com també ho és la seva consecució en 
càrrecs de responsabilitat en aquest àmbit. Aquesta tendència fa palès el protagonisme 
que les dones han adquirit en els últims anys en un entorn històricament regentat pels 
homes i en el qual, la desigualtat de gènere ha sigut, i encara segueix sent, força evident.

En el nostre poble, són majoritàriament les dones les que ocupen actualment llocs de res-
ponsabilitat en el món de l’associacionisme o en la direcció dels centres educatius. Aquest 

La legislatura de les qüestions estratègiques

Comença una nova legislatura. I això, per definició, sempre és una oportunitat. Ara bé, la 
música sona força similar a la dels darrers mandats: una majoria absoluta de l’equip de 
govern —menys folgada— i algunes promeses que s’han fet durant campanya però que a 
l’hora de la veritat no s’han volgut concretar.

Ens referim a qüestions importants com el Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal (POUM), el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) o a la dinamització del nucli antic. Al 2015 el programa 
de CiU ja feia propostes en aquest sentit però en els darrers quatre anys no s’ha fet cap 
avenç significatiu al respecte. L’experiència ens diu que caldrà pressionar per a què es tirin 
endavant. Les paraules se les emporta el vent; els fets, queden.

Especialment el POUM, que ha de tenir un procés de redacció llarg de més d’una legislatura. 
Aquest fet, en comptes de servir com a excusa per a no començar-lo, hauria de ser, 
precisament, un argument de pes per a posar fil a l’agulla com més aviat millor.

També s’han d’aplicar polítiques a llarg termini en diverses temàtiques que vam posar sobre 
la taula durant el ple d’investidura: facilitar l’accés a l’habitatge, el paper de la dona a la 
societat, la integració dels nous riudomencs, el foment de l’ocupació o la reducció de les 
desigualtats socials.

Opinió dels Grups Municipals

Sobre megagimcanes, entitats i com fer avançar Riudoms

El 21 de juliol es va fer una nova edició de la megagimcana que organitza l’Ajuntament. Hi 
van participar unes 200 persones. Dalt de l’escenari, dinamitzant el joc amb un micròfon 
en mà, hi van ser tot el matí l’alcalde i una regidora. La resta de regidors del govern —de 
Junts x Riudoms— estaven repartits per les proves que es feien arreu del poble.

Dies abans de la megagimcana una regidora va enviar missatges per WhatsApp als 
participants: “Esteu preparats? Voleu guanyar uns segons extres? Per aconseguir-los heu 
de fabricar l’automòbil del futur”.

Tot plegat ens fa plantejar diverses reflexions: cal que l’alcalde i els regidors tinguin tant 
de protagonisme en una gimcana? Quantes hores seves i de treballadors de l’Ajuntament 
s’han destinat a organitzar-la? Cal que els regidors es dediquin a dinamitzar aquest 
tipus d’activitats? Alguna entitat o l’actual equip de voluntaris voldria fer-se seva la 
megagimcana? De fet, la primera la va organitzar l’Esplai el 2002 —coincidint amb l’Any 
Gaudí— i després el govern Cruset se la va apropiar. 

En paral·lel, aquests dies un riudomenc ens ha enviat als regidors d’Esquerra una notícia 
que explica que Argentona ja és el tercer municipi de Catalunya que més recicla, gràcies a 
la recollida de brossa porta a porta. Aquest riudomenc ens animava a impulsar polítiques

Nota de la redacció: per aquest número, no s’ha rebut l’article d’aquest grup 
municipal, per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte.
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Un nou Govern que aposta per la igualtat de gènere

En els últims 20 anys, el nombre total de regidores electes a Catalunya s’ha doblat, se-
gons dades de l’Institut Català de les Dones. La presència de les dones en llocs de repre-
sentació política és cada vegada més creixent, com també ho és la seva consecució en 
càrrecs de responsabilitat en aquest àmbit. Aquesta tendència fa palès el protagonisme 
que les dones han adquirit en els últims anys en un entorn històricament regentat pels 
homes i en el qual, la desigualtat de gènere ha sigut, i encara segueix sent, força evident.

En el nostre poble, són majoritàriament les dones les que ocupen actualment llocs de res-
ponsabilitat en el món de l’associacionisme o en la direcció dels centres educatius. Aquest 

és el camí a seguir, i per això, ja en campanya, l’equip de Junts per Riudoms vam apostar 
per  presentar una candidatura amb 13 dones i 10 homes, d’entre les quals comptàvem 
amb la presència de la primera dona que va ser escollida regidora del nostre Ajuntament.

Malgrat que la situació del Govern actual hauria de ser totalment normal, malauradament 
avui en dia encara s’ha de reivindicar el paper de la dona en la política i volem utilitzar 
aquestes línies per reflectir la nostra voluntat de fer-ho també des de l’àmbit municipal, 
incloent les accions necessàries per treballar en aquesta línia i millorar així les polítiques 
d’igualtat al nostre municipi. 

La legislatura de les qüestions estratègiques

Especialment el POUM, que ha de tenir un procés de redacció llarg de més d’una legislatura. 
Aquest fet, en comptes de servir com a excusa per a no començar-lo, hauria de ser, 
precisament, un argument de pes per a posar fil a l’agulla com més aviat millor.

També s’han d’aplicar polítiques a llarg termini en diverses temàtiques que vam posar sobre 
la taula durant el ple d’investidura: facilitar l’accés a l’habitatge, el paper de la dona a la 
societat, la integració dels nous riudomencs, el foment de l’ocupació o la reducció de les 
desigualtats socials.

Posar l’accent en el dia a dia està molt bé, però també s’ha de tenir la mirada llarga. Establir 
les bases per a aquestes qüestions estratègiques és cabdal per al Riudoms d’avui, però 
també pel de demà. I per aquest motiu necessitem treballar conjuntament des d’ara mateix. 
Des de la CUP posarem les mans per aconseguir aquests objectius i ho volem fer amb la 
resta de formacions. Per nosaltres no serà: treballarem amb l’honestedat, la responsabilitat i 
l’esforç que exigim a la resta de partits. Ara bé, també volem deixar clar que aquestes mans 
que posem a disposició per a treballar han d’estar lliures de penyores. I això implica que no 
aguantarem cap lliri.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Sobre megagimcanes, entitats i com fer avançar Riudoms

Tot plegat ens fa plantejar diverses reflexions: cal que l’alcalde i els regidors tinguin tant 
de protagonisme en una gimcana? Quantes hores seves i de treballadors de l’Ajuntament 
s’han destinat a organitzar-la? Cal que els regidors es dediquin a dinamitzar aquest 
tipus d’activitats? Alguna entitat o l’actual equip de voluntaris voldria fer-se seva la 
megagimcana? De fet, la primera la va organitzar l’Esplai el 2002 —coincidint amb l’Any 
Gaudí— i després el govern Cruset se la va apropiar. 

En paral·lel, aquests dies un riudomenc ens ha enviat als regidors d’Esquerra una notícia 
que explica que Argentona ja és el tercer municipi de Catalunya que més recicla, gràcies a 
la recollida de brossa porta a porta. Aquest riudomenc ens animava a impulsar polítiques

públiques com aquesta, és a dir, projectes per millorar Riudoms en àmbits com el medi 
ambient, els serveis socials, la inclusió dels nouvinguts, etc.

Tal com hem repetit els darrers mesos, la gent d’Esquerra no som aquí només per 
gestionar el dia a dia de Riudoms, sinó que, sobretot, hi som per fer-lo avançar impulsant 
polítiques atrevides i posant els esforços en allò que és clau. I això és el que farem.

PD. Dos regidors d’Esquerra també vam ser a la megagimcana com a participants. Això 
no impedeix que calgui fer un seguit de reflexions sobre el model d’activitats lúdiques de 
Riudoms, sobre el paper de les entitats i sobre quines han de ser les prioritats de l’Ajuntament.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms
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Sabies que...
El Reviu les Places pren form

a com
 a conjunt 

de program
ació d’estiu a l’aire lliure entre 

l’any 2000 i 2001. El form
at ha canviat 

radicalm
ent des dels seus inicis. A

 partir de 
l’any 2004, el form

at inicia una evolució 
per presentar propostes professionals de 
m

ajor form
at fins a arribar a l’actualitat, 

am
b una afluència m

itjana d’unes 900 
persones per funció.


