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Riudoms, més enllà de l’àmbit 
municipal

Escrit de l’Alcalde

Avui en dia, tots som 
coneixedors de la tasca 
principal dels Ajuntaments 
en un municipi: estar a 
disposició dels veïns i 
veïnes segons les seves 
necessitats, prestar 
uns serveis de qualitat i 
gestionar els equipaments 

bàsics pel nostre dia a dia, sempre amb 
l’objectiu de millorar el vostre benestar tant 
de forma individual com de forma col·lectiva 
com a poble. 

Si bé aquest és el nostre objectiu principal 
com a Govern, cal tenir en compte que en els 
temps actuals, cal destinar també esforços a 
portar el municipi més enllà del nostre terme 
municipal. 

És per aquest motiu 
que és important poder 
representar Riudoms 
en administracions, 
ens o institucions 
supramunicipals i poder 
participar i assabentar-
se de primera mà de les 
decisions que es prenen 
i que afecten els pobles 
i ciutats de Catalunya, i 
per tant, que ens afecten 
també a nosaltres. 

Sota aquesta concepció, i com a alcalde de 
Riudoms, vaig decidir acceptar la proposta de 
formar part del comitè executiu de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), en el qual hi 
assumeixo el càrrec de vicepresident de 
l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 

L’ACM, que compta amb més d’un miler 
d’associats entre ajuntaments, consells 
comarcals, diputacions i entitats municipals 
descentralitzades, actua com a veu 
principal del municipalisme català. Entre 
les seves tasques, es dedica a defensar els 
interessos del món local a administracions 
supramunicipals, assessora i dóna suport als 
ens locals, fent que els tràmits del dia a dia 
en els ajuntaments puguin ser més fàcils amb 
les eines i recursos que ofereixen pels seus 
municipis associats. 

Així, l’Ajuntament de Riudoms, des que es 
va adherir a l’ACM l’any 1981, ha pogut ser 
beneficiària de les facilitats que l’associació 
posa a la nostra disposició, ja sigui en tràmits 
de compres, en assessorament jurídic, en 

formació pels regidors 
i regidores o en 
l’acompanyament en 
els nostres interessos 
com a municipi. 

Com a alcalde de 
Riudoms doncs, 
em comprometo a 
continuar treballant 
de la manera més 
propera possible a 
tots i totes vosaltres, 
com a riudomencs 
i riudomenques, i 

alhora a ser el representant en el territori de 
la nostra veu com a poble.

 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//És important poder 
representar Riudoms 
en administracions 

supramunicipals i poder 
participar i assabentar-se

de primera mà de les 
decisions que es prenen
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Sergi Pedret, vicepresident del nou 
comitè executiu de l’ACM

Governació

El 20 de setembre, la candidatura encapçalada pel Sr. Lluís Soler, alcalde de Deltebre, de la 
qual l’alcalde Sergi Pedret en forma part com a membre i vicepresident del comitè executiu, 
va ser elegida per dirigir l’Associació Catalana de Municipis (ACM) durant els pròxims anys.

L’ACM és una entitat que vetlla per la defensa i la representació dels interessos dels municipis 
davant d’altres administracions supramunicipals i assessora i dóna suport als ens locals en 
tràmits administratius i oferint formació. 

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor d’Urbanisme, 
Jordi Domingo, es van reunir a principis de 
setembre amb el Sr. Òscar Peris Ròdenas, 
delegat territorial del Govern de la Generalitat 
a Tarragona, en una visita institucional a 
l’Ajuntament de Riudoms.

En la reunió es van tractar diversos temes 
d’interès municipal que depenen de la 
Generalitat de Catalunya.

El delegat 
territorial del 
Govern visita 
l’Ajuntament
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Governació

Presentat el projecte social de La 
Bona Brossa
L’alcalde Sergi Pedret va presentar, el diumenge 6 d’octubre, el projecte La Bona Brossa durant 
el dinar solidari que va celebrar la delegació de Riudoms de la Lliga contra el càncer. També, el 
divendres 11 d’octubre, juntament amb els col·lectius que treballen per la lluita contra el càncer 
a Riudoms van visitar els alumnes de 1r de BAT de l’Institut Joan Guinjoan per conformar el grup 
tractor del projecte.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, impulsada per l’empresa Secomsa i pel Consell Comarcal del Baix 
Camp amb la col·laboració dels ajuntaments, és donar un valor social a la recollida selectiva 
dels residus i destinar els diners que s’aconsegueixin amb l’increment de la recollida a projectes 
socials decidits per la ciutadania. Pròximament, es faran reunions a peu de carrer per informar 
els veïns i les veïnes de la campanya.

Riudoms ampliarà la Depuradora 
Municipal

Medi Ambient

Fruit de diverses reunions de l’Ajuntament 
de Riudoms amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix 
Camp durant l’últim any, l’ACA ha comunicat 
recentment l’inici del projecte d’ampliació 
de l’estació depuradora d’aigües residuals 
de Riudoms. Aquesta actuació respon a 
les necessitats de sanejament futures del 
municipi. Actualment, la Depuradora de 
Riudoms, que té gairebé 30 anys d’existència, 
és gestionada pel Consell Comarcal del Baix 
Camp. L’execució del projecte es preveu per a 
mitjans del 2020.
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La regidora de Joventut, Núria Mas, va 
participar el 5 d’octubre a la Trobada de 
regidors i regidores de joventut a Tarragona, 
celebrada a l’Espluga de Francolí i on s’hi van 
compartir experiències i recursos per a les 
polítiques de joventut municipals.

L’Ajuntament de Riudoms va convocar una 
aturada amb motiu del segon aniversari del 
referèndum del primer d’octubre de 2017, 
en què es va fer la lectura del manifest de 
l’Associació Catalana de Municipis.

L’alcalde Sergi Pedret, el programador del 
Teatre i la responsable de la Biblioteca van 
assistir a la jornada “Les arts escèniques, la 
música, arts visuals i biblioteques a l’àmbit 
municipal”, organitzada per la Direcció General 
de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.

L’alcalde Sergi Pedret, com a regidor de 
Participació i Transparència, va participar el 
10 d’octubre a la Jornada de Govern Obert 
organitzada per l’Administració Oberta de 
Catalunya.

Acte per recordar 
l’1 d’octubre

Trobada de regidors 
de joventut

Jornada de 
Govern Obert

Jornada d’arts 
i biblioteques

Governació
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Dinamització Social

Resultats de la votació dels 
projectes de les entitats locals
Durant la 39a Fira de l’Avellana, els veïns i les veïnes de Riudoms van poder participar en 
l’elecció dels projectes presentats per les entitats locals que consideressin de més interès per 
al municipi. Els 8 projectes amb més vots se’ls concedirà una dotació econòmica extraordinària 
de 1000 €, per als 4 primers, i de 500 €, als 4 següents. 

Es va recollir un total de 489 enquestes, de les quals eren vàlides 415. Els resultats són:

Projectes que rebran la subvenció 
extraordinària de 500 €

AMPA Institut Joan Guinjoan - «Fem 
ciència a l’Institut: l’escalfament global i 
l’ADN molecular». Millorem el laboratori.
Cáritas Parroquial - Habitatge digne. 
Millores a l’habitatge social.
Associació de Dones Bella Llar - Seguint 
les passes de Gaudí.
Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Riudoms - Portem els socis al teatre 
de «gran format».

Projectes que rebran la subvenció 
extraodinària de 1000 €

Lliga contra el càncer - Ajuda psicosocial 
i econòmica als afectats de càncer i a les 
seves famílies.
Associació Amics de Riudoms - 
Instal·lació d’un desfibril·lador a la piscina.
Parròquia de Sant Jaume - Restauració 
veleta del campanar.
AMPA Escola Beat Bonaventura - 
Toquem les matemàtiques: crearem 
un ambient de mercat i un ambient de 
construcció.
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Riudoms rep 3 Flors d’Honor del 
projecte Viles Florides

Serveis Públics

El divendres 27 de setembre, Riudoms va ser 
guardonat amb tres Flors d’Honor del projecte 
Viles Florides per tercer any consecutiu.

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor de Serveis 
Públics, Josep M. Bages, acompanyats dels 
responsables tècnics de la regidoria i de la 
Brigada Municipal van assistir a l’acte de 
lliurament de premis que es va celebrar a Lloret 
de Mar i que reconeixen aquells municipis que 
treballen per a la transformació dels espais 
públics a través de l’enjardinament i la millora 
dels espais verds.

L’Ajuntament 
dóna suport 
al sector de 
l’avellana

L’Ajuntament va acompanyar, el 10 de 
setembre, el col·lectiu de pagesos de Riudoms 
a la mobilització amb tractors del sector de la 
fruita seca per demanar uns preus dignes per 
a l’avellana.

A principis d’octubre, una unitat mòbil es va 
desplaçar a Riudoms per realitzar la inspecció 
tècnica de tractors i ciclomotors. Una trentena 
de ciclomotors i més de 170 tractors van 
sol·licitar aquest servei. 

Uns 200 vehicles 
utilitzen la unitat 
mòbil de la ITV a 
Riudoms
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Els efectes de l’aiguat del 
22 d’octubre a Riudoms

Serveis Públics

El dimarts 22 d’octubre, Riudoms va viure un episodi excepcional de pluges intenses que va 
deixar un balanç de prop de 200 l/m2 i de nombroses afectacions i desperfectes, tant a zones 
públiques com de particulars. La Brigada Municipal va treballar per minimitzar els efectes i, 
posteriorment, va netejar les zones més afectades del nucli urbà per restablir la circulació 
tant de vehicles com de vianants.
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Administracions supramunicipals 
visiten Riudoms per conèixer els 
efectes de l’aiguat

Serveis Públics

Els dies posteriors a l’aiguat, responsables de diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya van visitar Riudoms per conèixer i valorar els danys provocats per les intenses pluges. 
En concret, es van visitar algunes de les zones més afectades com són el barranc del Portal al 
Camí del Recreo, el barranc de Santa Eulàlia al seu pas per la zona del Campàs, i el barranc 
de la Cambra a la Riera de Maspujols. Amb la valoració dels danys, s’han definit les actuacions 
d’urgència que s’hi realitzaran per part del Departament de Territori i Sostenibilitat i que s’iniciaran 
pròximament. 

El dijous 31 d’octubre, l’alcalde Sergi Pedret va  
assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes del Baix 
Camp per fer una valoració dels efectes de l’aiguat i 
per acordar mesures. 

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Damià Calvet, la directora 
dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat, la Sra. Trinitat Castro, i la secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, la Sra. Marta Subirà van visitar, el dimarts 29 d’octubre, algunes de les zones més afectades. 
Dos dies després, també ho va fer el delegat del Govern a Tarragona, el Sr. Òscar Peris. 

Els tècnics del Servei Territorial de Cooperació Local 
a Tarragona del Departament de la Presidència 
van visitar les zones malmeses per fer les gestions 
necessàries per a l’arranjament d’aquestes.
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Josep M.
Bages
Virgili

Regidor de l’àrea 
de Serveis Públics 
i Medi Rural

Treballar per restablir la normalitat

Aquest passat mes d’octubre, el nostre poble 
ha viscut un episodi meteorològic advers que, 
després de 25 anys, ha tornat a malmetre el 
nostre terme municipal i nucli urbà. 

Riudoms és un poble de rieres i barrancs, i 
per tant, pluges de 200 l/m2 com les del 22 
d’octubre, fan que es desbordin aquests passos 
per la gran quantitat d’aigua caiguda en poc 
temps. És per això que, des de l’Ajuntament, 
vàrem posar les eines i recursos necessaris, 
des del primer moment, per poder vetllar per la 
seguretat personal dels nostres veïns i veïnes i 
per poder arranjar els danys materials. 

Des de la Brigada Municipal, un cop transcorregut 
el temps de la intensa pluja, quan aquesta 
començava a minvar i es va poder iniciar la 
tasca de retirar canyes, arenes i pedres del 
sistema de recollida de pluvials i en llocs de 
pas de vehicles, es van posar en marxa les 
màquines corresponents. A primera hora de la 
matinada, van començar a treballar per arranjar 
els desperfectes més urgents, tant dels carrers 
del poble com dels camins i terrenys del terme. 

A partir d’aquí, l’Alcalde i regidors del 
Govern hem treballat per gestionar, amb les 
administracions superiors, les reparacions i 
ajuda necessària, estant al costat dels veïns 
per informar-los i assessorar-los en els tràmits 
pertinents. I continuem treballant per poder 
rebre aquest suport i restablir la normalitat al 
més aviat possible.

Què poden fer els veïns i les veïnes 
afectats pels aiguats de l’octubre?

L’Ajuntament va realitzar dues reunions 
informatives amb els veïns i les veïnes afectats 
pels aiguats, el dilluns 11 i el dimecres 13 
de novembre, on van intervenir el regidor de 
Serveis Públics, Josep M. Bages, i l’alcalde 
Sergi Pedret. 

Els veïns i les veïnes als quals l’aiguat hagi 
causat danys als masos i terrenys de la seva 
propietat han d’emplenar una sol·licitud 
de declaració de danys, disponible a l’OAC 
de l’Ajuntament, i presentar-la a l’Oficina 
Comarcal del Baix Camp del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta oficina està situada a: 
Passeig de Sunyer, 4-6
43202 Reus
977 326 336
abcamp.daam@gencat.cat
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de les 9 h a les 14 h

De la mateixa manera, els veïns i veïnes del 
nucli urbà, així com establiments i empreses, 
afectats per l’aiguat, també van poder 
sol·licitar ajudes fins al 22 de novembre, en 
aquests casos, al Ministeri de l’Interior.
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Riudoms celebra la Setmana 
Europea de la Mobilitat

Mobilitat

L’Ajuntament de Riudoms va participar enguany a la celebració de la Setmana Europea de 
la Mobilitat organitzant un conjunt d’activitats que van tenir lloc del 20 al 22 de setembre.

L’objectiu d’aquesta iniciativa era promoure hàbits respectuosos amb el medi ambient i, a la 
vegada, saludables per a les persones, com ara desplaçar-se a peu a l’escola i fomentar l’ús 
de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, tal com es va iniciar amb la campanya 
«Riudoms pedala» l’any passat.

Els centres educatius de Riudoms també van 
sumar-se a la Setmana realitzant diverses activitats 
el divendres 20 de setembre.

El diumenge 22 es va fer una “Pedalada de contes” 
familiar a càrrec de Jeep Gasulla en un trajecte fins 
al Mas de la Calderera. 

Amb motiu de la Setmana Europea de la 
mobilitat, l’alcalde Sergi Pedret, acompanyat 
del regidor de Serveis Públics, Josep M. 
Bages, i la regidora de Mobilitat, Núria Mas, 
van fer un recorregut pels carrers del municipi 
amb persones amb mobilitat reduïda i 
necessitats especials per detectar les barreres 
arquitectòniques i poder suprimir-les.

Consulta tota la programació a www.riudoms.cat

El Nadal es viu a Riudoms
14è Mercat de Nadal i 2n Mercat d’Artistes MercArt | Parc Infantil 
de Nadal | Pastorets | Cistella de Nadal del Comerç Local | L’home 
dels nassos | Cavalcada de SSMM els Reis d’Orient | Concert de Reis

Actuacions per suprimir les barreres 
arquitectòniques
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L’Ajuntament s’adhereix al Dia Mundial 
de l’Alzheimer

SalutMobilitat

L’Ajuntament de Riudoms va adherir-se a la commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer 
que es va celebrar el dissabte 21 de setembre. Durant els dies previs, el personal de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania (OAC) va lluir un llaç verd i, a la façana de l’Ajuntament, s’hi va 
penjar un llaç gran també de color verd com a mostra de suport a les persones afectades. 

D’altra banda, el dimarts 15 d’octubre, a l’Edifici Escoles Velles, va tenir lloc un cinefòrum 
dedicat a l’Alzheimer a càrrec de professionals de la Residència L’Onada de Riudoms.

L’alcalde Sergi Pedret ha signat la renovació 
de l’aportació econòmica que l’Obra Social “la 
Caixa” fa al programa «Riudoms solidari amb 
la gent gran», destinat a atendre situacions de 
necessitat de persones grans del municipi.

Aquesta tardor ha tingut lloc una nova edició 
del programa de cursos de formació pràctica 
“Emprenedoria i empresa” destinat a comerços, 
emprenedors i persones que busquen o volen 
canviar de feina. 

Es renova el 
conveni d’ajuts

Nova edició del curs 
d’emprenedoria

Benestar Social Comerç Local
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La Llar d’Infants “Picarols” va acollir una visita 
formativa d’equips educatius de diferents 
centres del Baix Camp i del Tarragonès. El 
seu objectiu era conèixer la manera de fer i 
entendre l’atenció de l’infant i els espais de 
la Llar d’infants de Riudoms, com a referent 
del camí que volen seguir als seus centres.

Aquest mes d’octubre, van començar les activitats formatives per a adults del curs 2019-2020 
que organitza la Regidoria d’Educació i Formació. Aquest any, s’hi han inscrit més de tres-centes 
persones que participaran d’un total de catorze propostes que inclouen cursos d’habilitats 
manuals, de formació i de salut i benestar, així com les Aules d’Extensió Universitària per a 
major de 55 anys que organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de la Universitat Rovira i 
Virgili. A més, durant el curs, es realitzaran les activitats que formen el 10è Cicle de xerrades 
«Envelliment actiu i de qualitat» i que consten de tallers d’alimentació, cinefòrums, xerrades 
sobre noves tecnologies i consells sobre vida saludable.

Arrenquen els cursos, tallers 
i xerrades del curs 2019-2020

Educació i Formació

La Llar d’Infants, 
una referència per 
als altres centres

Llar d’Infants



15   \www.riudoms.cat

El divendres 6 de setembre va tenir lloc 
l’acte de cloenda de l’exposició itinerant “El 
temps retorna. 500 anys del Renaixement 
a la Catalunya Nova” amb una ponència a 
càrrec de l’arquitecte Jordi Romera Cid que 
es va centrar en l’Església de Sant Jaume 
de Riudoms dins el context del Renaixement. 
L’arquitecte municipal, Joan Alonso, va ser 
l’encarregat de presentar l’acte.

El dissabte 19 d’octubre, la Biblioteca Pública 
Antoni Gaudí va donar el tret de sortida al 
curs 2019-2020 de l’activitat infantil L’hora 
del conte amb l’espectacle “Llibres amb 
biblioteques dins” a càrrec de la narradora 
Assumpta Mercader. L’hora del conte té lloc 
cada dissabte no festiu a les 12 del matí. 

Clausura de 
l’exposició “El 
temps retorna”

Cultura

Biblioteca

Els llibres marquen 
l’inici del nou curs 
de L’hora del conte

El Govern de la Generalitat de Catalunya va 
acordar, el mes de setembre, declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional, en la categoria 
de Monument Històric, l’Església de Sant 
Jaume Apòstol de Riudoms, i la delimitació 
del seu entorn de protecció. Aquesta 
declaració es produeix després d’uns anys 
de gestions per part de l’Ajuntament i de la 
Parròquia.

L’Església de Sant 
Jaume, Monument 
històric

Llar d’Infants
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El director de la Fira de l’Avellana, Francesc Xavier Bonet Ortiz, juntament amb Jaume Bages Jansà, 
de www.estrategic.cat, van explicar el 25 d’octubre el projecte del nou espai gastronòmic de la 
Gastrofira Riudoms a la jornada “Turisme i gastronomia a la Costa Daurada. Estratègies d’èxit al 
Camp de Tarragona” celebrada a la Facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca.

La Gastrofira de Riudoms, 
present a la jornada de turisme i 
gastronomia de la Costa Daurada

Promoció Econòmica

L’Espai Històric-Cultural “La cisterna vella” i 
la Casa Pairal d’Antoni Gaudí van acollir una 
visita guiada dels nascuts l’any 1949 a càrrec 
de l’Eudald Salvat Mestre, i acompanyat de 
la regidora de Turisme, Inma Parra.

Els dies 11, 12 i 13 d’octubre, Riudoms va 
acollir el Campionat de patinatge artístic 
de Catalunya de la Federació Catalana de 
Patinatge de les categories benjamí, aleví i 
infantil 2019. 

Visita al patrimoni 
cultural

Campionat de 
patinatge

Turisme Esports
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La II Jornada RiudomsJove dóna el 
tret de sortida a les activitats de 
l’Espai Jove

Joventut

La regidoria de Joventut va organitzar la II Jornada “Riudoms Jove” el dissabte 28 de setembre 
amb el món urbà com a tema protagonista. La jornada va començar al matí amb una activitat 
de Graffiti dirigida per Rustik Studio a l’Skate Parc. Al mateix lloc, es va fer una mostra 
d’skaters a càrrec del Club Skateboard de Tarragona i danses urbanes amb el Centre Actiu i 
L’Estudi de Riudoms. Al migdia, va tenir lloc un aperitiu musical. A la nit, la plaça de l’Església 
va acollir un sopar jove a càrrec dels establiments Taperia Casal, Sake Sushi i Katacrep, i el 
concert amb el grup de versions «Sixtus» i PD Macarroni que va finalitzar la Jornada d’aquest 
any. Aquesta jornada va donar inici a la temporada d’obertura de l’Espai Jove.

Calendari d’activitats

Per aquesta tardor, l’Espai Jove ha programat 
un conjunt d’activitats temàtiques. 

El mes d’octubre ha estat dedicat al terror i 
s’han ofert activitats relacionades amb aquesta 
temàtica. El mes de novembre s’ha dedicat a jocs 
d’intriga, experiments i resolució d’enigmes. 
I, per al mes de desembre, s’han programat 
activitats relacionades amb les manualitats i la 
decoració nadalenca.

L’Espai Jove obre del dimarts al dijous de les 
16.30 h a les 19.30 h i els divendres i dissabtes 
de les 17 h a les 21 h.
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Fets, i no paraules

Ments pensants. El món necessita filòsofs que pensin teories sobre el funcionament de l’uni-
vers i de la societat. Grans pensadors. Però us heu preguntat mai que per molta gent pensant 
que hi hagi i moltes bones idees que sorgeixin, si ningú treballa, el món no tira endavant?

L’equip de Govern Municipal, des de fa molts anys, ha treballat i treballa fins a deixar-s’hi 
la pell per tirar endavant i millorar el poble. Els regidors de Govern han dedicat i dediquen 
grans esforços i una immensa quantitat del seu temps al servei dels veïns i veïnes del 
nostre poble. Pensen primer, i després executen i treballen. 

Alguns dediquen hores i hores a treballar de valent perquè es facin les accions necessàries 
pel bon funcionament del poble. Altres dediquen el seu temps a explicar i publicar a la resta 
del món com ho farien ells o més encara, a publicar notícies com si ho haguessin fet ells. 

És l’Equip de Govern qui contacta amb insistència amb l’Agència Catalana de l’Aigua perquè 
netegi les rieres del nostre municipi. És l’Equip de Govern qui ha fet les gestions necessàries 
perquè la Generalitat declari l’Església de Sant Jaume Apòstol com a Bé Cultural d’Interès Na-
cional. És el Govern qui ha tirat endavant la proposta de la Gastrofira. És el Govern qui fa les 
reunions i gestions necessàries amb els propietaris de l’Hort del Coques per posar-hi solució. 

Què passa amb el servei de menjador escolar?

L’ inici de curs ha estat una mica caòtic pel que fa al servei de menjador escolar. Hi ha 
hagut famílies que no han pogut utilitzar el servei. Un servei que ha de ser universal, és 
a dir, garantir que ningú en quedi exclòs. 

En el ple del setembre passat vam preguntar sobre aquest tema. La resposta va ser que 
s’havia solucionat la problemàtica. Sí, el dia que ens ho van dir estava solucionat. Però 
després d’haver deixat diverses famílies sense poder gaudir del servei en els primers 
dies de curs.

El servei de menjador i el seu funcionament poc varia d’un curs a l’altre. Com es pot 

fer tan mala previsió i deixar gent sense el servei? L’Ajuntament ofereix la possibilitat 
de reservar plaça al menjador des del juny. Això està molt bé de cara a tenir assegurat 
un número fixe d’alumnat. Però del juny al setembre poden canviar les circumstàncies 
personals de les famílies, augmentant el nombre d’usuaris del servei. A més d’això, 
l’Ajuntament ha de poder garantir que l’alumnat s’apunti a dinar el mateix dia, segons el 
format d’esporàdic que també s’ofereix.

El gener d’aquest any vam presentar una moció en suport a l’organització “SOS 
menjadors”, aprovada amb els vots a favor del PDeCAT i l’abstenció dels regidors d’ERC. 
En aquell moment vam dir que per nosaltres el model del nostre poble, que ofereix 

Opinió dels Grups Municipals

Un repte que no pot esperar més

Una reflexió compartida entre els que vam formar la candidatura d’Esquerra Riudoms 
a les darreres eleccions és l’animadversió que hem percebut cap als immigrants que 
conviuen amb nosaltres, sobretot cap als d’origen marroquí. De fet, una de les sorpreses 
negatives de la campanya electoral van ser comentaris que clarament podríem qualificar 
de racistes, del tipus “aquests moros només viuen de les ajudes i a nosaltres ningú ens 
ajuda tant”.

No entrarem a fer un anàlisi de qui és el responsable d’aquesta situació, entre d’altres coses 
perquè això ens faria malgastar temps i esforços. Ara bé, el que és imprescindible és afrontar 
aquest repte i preguntar-nos què podem fer per avançar cap a una societat més inclusiva. 

Som conscients que aquest és un repte que transcendeix Riudoms, però això no vol dir 
que des de Riudoms no poguem posar-hi el nostre granet de sorra. Tant Esquerra com 
la CUP portàvem als nostres programes electorals un paquet de mesures per afavorir 
la inclusió dels nouvinguts. De fet, tots dos partits vam plantejar fer un pla global per 
avançar en aquest àmbit. 

En canvi, Junts per Riudoms no va exposar gairebé cap mesura en matèria d’integració. 
Malauradament, això no és cap sorpresa ja que segueix la tradició històrica de CiU. 
Tanmateix, és hora que tots fem un pas endavant i deixem de mirar a un altre costat. 
A nosaltres no ens trobareu fent un discurs simple ni bonista, sinó que ens trobareu 

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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Fets, i no paraules

Alguns dediquen hores i hores a treballar de valent perquè es facin les accions necessàries 
pel bon funcionament del poble. Altres dediquen el seu temps a explicar i publicar a la resta 
del món com ho farien ells o més encara, a publicar notícies com si ho haguessin fet ells. 

És l’Equip de Govern qui contacta amb insistència amb l’Agència Catalana de l’Aigua perquè 
netegi les rieres del nostre municipi. És l’Equip de Govern qui ha fet les gestions necessàries 
perquè la Generalitat declari l’Església de Sant Jaume Apòstol com a Bé Cultural d’Interès Na-
cional. És el Govern qui ha tirat endavant la proposta de la Gastrofira. És el Govern qui fa les 
reunions i gestions necessàries amb els propietaris de l’Hort del Coques per posar-hi solució. 

Això són propostes executades i no propostes només escrites o parlades. 

Que fàcil és pensar i proposar tot el que s’hauria de fer si no et toca fer-ho a tu. I que fàcil 
és, un cop l’Equip de Govern ha dut a terme accions que portaven al seu programa electoral 
i que, quina casualitat!, coincidien amb les propostes fetes a posteriori per part de l’oposició, 
atribuir-se el mèrit i vanagloriar-se de la feina feta; això sí, feta per part dels altres.

Que fàcil és fer una publicació a les xarxes socials explicant la gran feina que “pensem”... 
Mentrestant, els altres que treballin!

Què passa amb el servei de menjador escolar?

fer tan mala previsió i deixar gent sense el servei? L’Ajuntament ofereix la possibilitat 
de reservar plaça al menjador des del juny. Això està molt bé de cara a tenir assegurat 
un número fixe d’alumnat. Però del juny al setembre poden canviar les circumstàncies 
personals de les famílies, augmentant el nombre d’usuaris del servei. A més d’això, 
l’Ajuntament ha de poder garantir que l’alumnat s’apunti a dinar el mateix dia, segons el 
format d’esporàdic que també s’ofereix.

El gener d’aquest any vam presentar una moció en suport a l’organització “SOS 
menjadors”, aprovada amb els vots a favor del PDeCAT i l’abstenció dels regidors d’ERC. 
En aquell moment vam dir que per nosaltres el model del nostre poble, que ofereix 

aquest servei municipalitzat, és un bon model. Però que presentava aspectes a millorar. 
I així ha quedat palès aquest inici de curs.

Creiem que des de la regidoria cal escoltar les demandes de les famílies, vehiculades des 
de les AMPA. En el moment de presentar la moció se’ns va dir que el contacte amb les 
AMPA era continuat, però sabem que no està sent així en aquest mandat. 

Les demandes i deteccions de problemàtiques que fan les AMPA no volen altra cosa que 
la millora del servei. Esperem que des de l’Ajuntament es demostri el mateix interès i es 
treballi en aquest sentit. La CUP seguirem insistint per a que així sigui.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Un repte que no pot esperar més

Som conscients que aquest és un repte que transcendeix Riudoms, però això no vol dir 
que des de Riudoms no poguem posar-hi el nostre granet de sorra. Tant Esquerra com 
la CUP portàvem als nostres programes electorals un paquet de mesures per afavorir 
la inclusió dels nouvinguts. De fet, tots dos partits vam plantejar fer un pla global per 
avançar en aquest àmbit. 

En canvi, Junts per Riudoms no va exposar gairebé cap mesura en matèria d’integració. 
Malauradament, això no és cap sorpresa ja que segueix la tradició històrica de CiU. 
Tanmateix, és hora que tots fem un pas endavant i deixem de mirar a un altre costat. 
A nosaltres no ens trobareu fent un discurs simple ni bonista, sinó que ens trobareu 

arremangant-nos per contribuir a la integració i a la cohesió social. Per això aquest serà 
un dels àmbits que treballarem aquest mandat. Ho farem perquè estem convençuts que 
és bo per Riudoms.

Per acabar, una reflexió: quants marroquins han sortit fotografiats els últims 10 anys al 
Butlletí d’Informació Municipal que ara teniu entre mans? No ens equivocarem si diem 
que han estat molt pocs, de fet potser els podríem comptar amb els dits de dues mans. 
Com volem que algú se senti part de Riudoms i es miri els nostres butlletins i revistes si 
fem com si no existís?

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms
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Sabies que...
Si tens entre 11 i 18 anys, pots fer-te el 
carnet 

Riudom
sJove 

i 
participar 

de 
les 

activitats que organitza l’Espai Jove, com
 

tam
bé gaudir dels serveis que ofereix.


